
ATA DA 12ª Sessão Ordinária, realizada aos 19 de abril 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, 
CLÉBER JOÃO DA SILVA BORGES, DÉCIO DA ROCHA CARVALH O, LUIS 
HENRIQUE FERRARINI, LUIS HERMÍNIO NICOLAI, MANOEL D E ALVÁRIO 
MARQUES FILHO, MAURO ANTONIO MORENO, RODNEI SEMOLIN I e SÔNIA 
DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS.  Ausente o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO 
SARTORI.  O Sr. Presidente, invocando a proteção de Deus declara abertos os trabalhos da 
presente Sessão, e dá inicio imediato ao PEQUENO EXPEDIENTE. Não havendo nenhum 
Vereador inscrito para fazer uso da palavra no Pequeno Expediente, o Sr. Presidente declara-o 
encerrado e passa ao EXPEDIENTE . A seguir, o Sr. Presidente solicita ao Sr. Vereador 
ANTONIO ORCINI , para que da tribuna proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. 
1º) Em discussão e votação a Ata da 11ª Sessão Ordinária, realizada no dia 12 de Abril de 
2011. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 19 de Abril 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) Projeto de Lei nº. 0045/2011.- 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 BNDES, através do Banco do Brasil S.A. oi à Caixa Econômica 
Federal e dá outras providências. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 19 de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 3º) Projeto de Lei nº. 0046/2011.- Em que o Sr. Luis Henrique Ferrarini submete 
à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que “Denomina o Ponto de Táxi 
localizado na Rodoviária José Benedito Coloço de José Palomo. DESPACHO: ÀS 
COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Abril de 2011. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 4º) Projeto de Lei nº. 0047/2011.- Em que o 
Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que 
Autoriza a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 120.000,00. DESPACHO: ÀS 
COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Abril de 2011. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 5º) Projeto de Lei nº. 0048/2011.- Em que o 
Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que 
Excepciona desdobros em condições e prazos que menciona. DESPACHO: ÀS 
COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Abril de 2011. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 6º) Projeto de Lei nº. 0049/2011.- Em que o 
Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que 
Altera a ementa e o caput artigo 1º da Lei 4.691/10. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 
COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Abril de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 7º) Projeto de Lei nº. 0050/2011.- Em que o Sr. Prefeito 
Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza o Poder 
Executivo despender valor para premiação do Baile da Pérola Negra. DESPACHO: ÀS 
COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Abril de 2011. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 8º) Projeto de Lei nº. 0051/2011.- Em que o 
Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que 
Autoriza firmar convênio com a União Internacional Protetora dos Animais. DESPACHO: 
ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Abril de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. Não havendo mais Projetos Lei 
passamos à leitura dos Pareceres. 9º) PARECER nº. 65/2011.- Ao Razões de Veto ao 



Autógrafo nº 010/2011 ao Projeto de Lei nº 010/2011.- 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 às Razões de Veto do Chefe do Poder 
Executivo ao Projeto de Lei nº 010/2011, de autoria do nobre Vereador Carlos Alberto 
Sartori, que "Dispõe sobre reserva de vagas para idosos nos estacionamentos do Município", 
após minudentes e acurados estudos sobre a intenção de Veto, e embasados em parecer 
jurídico da NDJ - que aponta vício de iniciativa à matéria, por ser a apresentação exclusiva do 
Poder Executivo, acordaram por encaminhar ao Colendo Plenário para decisão quanto ao 
mérito. É este o parecer. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 19 de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho - 
Presidente. 10º) PARECER nº. 66/2011.- Ao Projeto de Lei nº 33/2011.- 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 
33/2011, de autoria do Chefe do Poder Executivo que "Altera o artigo 2º da Lei nº 3.114, de 
16 de julho de 1999", após minudentes e acurados estudos acordaram por exarar parecer 
favorável, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídico que lhe 
inquine a tramitação. Acordaram, no entanto, por apresentar uma Emenda Modificativa ao 
dispositivo do Projeto de Lei, no sentido de fixar em 15 (quinze) anos o prazo do comodato. 
EMENDA MODIFICATIVA Nº 02/2011. Art. 1º - O Artigo 2º da Lei Municipal 3.114, de 16 
de julho de 1999, passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 2º) O prazo do comodato 
será de 30 (trinta) anos, a contar da promulgação desta lei, findo o qual, o imóvel será 
revertido ao patrimônio Público, sem direito a indenização, por quaisquer benfeitorias 
realizadas pela Comodatária.” Quanto ao mérito, todavia, deixam a critério do Colendo 
Plenário. É este o parecer. A seguir, pela ordem, o Vereador Luis Hermínio Nicolai requer e a 
Casa aprova por unanimidade, para a presente matéria seja encaminhada à Ordem do Dia de 
Hoje, a fim de ser discutida e votada. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 19 de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho - 
Presidente. Ato contínuo, a Vereadora Sra. Sônia de Fátima Calidone dos Santos solicita a 
retirada da Emenda Modificativa nº 01/2011 ao Projeto de Lei nº 33/2011 que altera o artigo 
2º da lei 3.114 de 16 de Junho de 1999. DESPACHO: RETIRADA PELOS AUTORES. 
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho - 
Presidente. 11º) PARECER nº. 67/2011.- Ao Projeto de Lei nº 39/2011. 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 
39/2011, de autoria do Chefe do Poder Executivo que "Autoriza a abertura de crédito especial 
no valor de R$ 3.200.000,00", acordaram por requerer 7 dias de adiamento, afim de aguardar 
informações solicitadas ao Poder Executivo. É este o parecer. A seguir, o Sr. Presidente 
coloca em votação o Parecer. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: COMO REQUER. 
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho 
– Presidente. 12º) PARECER nº. 68/2011.- Ao Projeto de Lei nº 42/2011. 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 
42/2011, de autoria do Chefe do Poder Executivo que "Altera os artigos 1º, 2º, 3º, além do 
inciso II do artigo 6º, da Lei nº 4.679, de 03 de dezembro de 2010", após minudentes e 
acurados estudos acordaram por exarar parecer favorável, eis que inexiste impedimento de 
ordem constitucional, legal ou jurídico 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 Hermínio Nicolai requer e a Casa aprova por unanimidade, para a presente 



matéria seja encaminhada à Ordem do Dia de Hoje, a fim de ser discutida e votada. 
DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de 
Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 13º) PARECER nº. 
69/2011.- Ao Projeto de Lei nº 43/2011. 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 43/2011, de autoria do Chefe do 
Poder Executivo que "Autoriza o Município de Itapira a contratar com a Nossa Caixa 
Desenvolvimento - Agência de Fomento do Estado de São Paulo S/A - NCD-AFESP, 
operações de crédito com outorga de garantia e dá outras providências", após minudentes e 
acurados estudos acordaram por exarar parecer favorável, eis que inexiste impedimento de 
ordem constitucional, legal ou jurídico 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 Hermínio Nicolai requer e a Casa aprova por unanimidade, para a presente 
matéria seja encaminhada à Ordem do Dia de Hoje, a fim de ser discutida e votada. 
DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de 
Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 14º) PARECER nº. 
70/2011.- Ao Projeto de Lei nº 44/2011. 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 44/2011, de autoria do Chefe do 
Poder Executivo que "Altera os incisos IV e VI, do artigo 3º da Lei nº 3.750, de 25 de 
novembro de 2003", após minudentes e acurados estudos acordaram por exarar parecer 
favorável, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídico 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 Hermínio Nicolai requer e a Casa aprova por 
unanimidade, para a presente matéria seja encaminhada à Ordem do Dia de Hoje, a fim de ser 
discutida e votada. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 19 de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 15º) 
PARECER nº. 71/2011.- Ao Projeto de Lei nº 30/2011. 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 30/2011, de autoria do 
Chefe do Poder Executivo que "Autoriza a Prefeitura a subsidiar passagens.", após 
minudentes e acurados estudos acordaram por exarar parecer favorável, eis que inexiste 
impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídico 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 Hermínio Nicolai requer e a Casa aprova por unanimidade, para a 
presente matéria seja encaminhada à Ordem do Dia de Hoje, a fim de ser discutida e votada. 
DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de 
Abril 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. 16º) Requerimento Voto de 
Pesar nº. 0092/2011.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Clementina Lopes Bueno. Autoria. 
Antonio Orcini. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 19 de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 
17º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0093/2011.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. 
Laura Pinto Terentim. Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Abril de 2011. a) Manoel de 



Alvário Marques Filho – Presidente. 18º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0094/2011.- Voto 
de pesar pelo falecimento Sr. Luis Ismael Altafini . Autoria. Mauro Antonio Moreno. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 
de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 19º) Requerimento 
Voto de Pesar nº. 0095/2011.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Madalena das Dores 
Machado. Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Abril de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 20º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0096/2011.- Voto 
de pesar pelo falecimento Sr. Antônio Momesso. Autoria. Mauro Antonio Moreno. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 
de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 21º) Requerimento 
Voto de Pesar nº. 0097/2011.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Ribeiro Grilo. 
Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 19 de Abril 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, esta presidência informa ao colendo 
plenário que as matérias de autoria do nobre vereador Carlos Alberto Sartori serão retiradas e 
encaminhas ao Expediente da próxima sessão ordinária devido a sua ausência. Ato contínuo, o 
Sr. Presidente passa de imediato aos Requerimentos. 22º) Requerimento nº. 00119/2011.- 
Congratulação com o médico itapirense Dr. José Alberto Amaral Moino, pelo trabalho que 
desenvolveu no cargo de Secretário Municipal da Saúde. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 
de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 23º) Requerimento nº. 
00120/2011.- Oficiar a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo 
objetivando a ampliação de benefícios nos programas que especifica desenvolvidos em 
Itapira. Autoria. Cleber Borges. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 19 de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 24º) Requerimento nº. 00121/2011.- Requer que o Presidente desta Casa de Leis, 
junto com a Mesa Diretora, realize estudos com objetivo de colocar em prática Requerimento 
aprovado em 2010, onde solicitava-se a possibilidade desta Casa confeccionar e distribuir 
para a população uma cartilha com informações sobre o Orçamento Municipal. Autoria. Luis 
Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 19 de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 
25º) Indicação nº. 00242/2011.- Sugere denominar via ou logradouro público de nossa cidade 
de Clodoaldo de Paula. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Abril de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 26º) Indicação nº. 00243/2011.- Sugere poda de árvores 
e manutenção da iluminação pública na via que abriga a Escola Cândido Moura. Autoria. 
Décio Da Rocha Carvalho. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 19 de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 27º) Indicação nº. 00248/2011.- Sugere estudo por parte da Prefeitura para 
realização de manutenção nas luminárias ao redor do Campo Vitório Sartorelli, bairro dos 
Prados. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Abril de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 28º) Indicação nº. 00249/2011.- Sugere denominar via 
ou logradouro público de nossa cidade de Claudio Lourenço Palomo. Autoria. Luis Henrique 
Ferrarini. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 



Caio", aos 19 de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 29º) 
Indicação nº. 00252/2011.- Sugere execução de operação tapa-buracos na Avenida Brasil, 
nas proximidades do nº 2.205, no bairro dos Prados. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 
de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 30º) ATO DO 
PRESIDENTE Nº 03/2011.- EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE SESSÃO SOLENE.- O 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIRA, no uso de suas atribuições legais: 
CONVOCA , os Senhores Vereadores para uma Sessão Solene que será realizada no dia 28 de 
abril de 2011, quinta-feira, às 19:30 horas, no Clube da Saudade, para ato solene de 
Comemorações do Mês Municipal Espírita, instituído pela Lei Municipal nº 4.422/2009. 
DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Abril 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: 31º) Ministério da Saúde Nº Ref. 005960; 012175; 
002020/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$ 115.838,00. DESPACHO: 
CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário 
Marques Filho – Presidente. 32º) Câmara Municipal de Mogi Guaçu: Convite para a 
realização da cerimônia de posse dos vereadores jovens, instalação da 2ª legislatura da 
Câmara Jovem e eleição de sua Mesa Diretora a realizar-se no dia 27 de abril, às 19:30 horas. 
DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Abril de 2011. a) Manoel 
de Alvário Marques Filho – Presidente. 33º) Secretaria de Cultura e Turismo de Itapira: 
Solicitação de dois nomes para representar a Câmara Municipal no Conselho Municipal de 
Turismo. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Abril de 2011. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 34º) Padre Tadeu Bonetti: Convite para a 
comemoração dos 75 anos da Festa de São José a realizar-se a partir do dia 24 de abril a 01 de 
maio de 2011. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Abril de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 35º) Banda Lira Itapirense: 
Informações da nova formação da Diretoria da Banda Lira Itapirense para o biênio de 2011 a 
2013. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Abril de 2011. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 36º) Telefônica: Respostas em atenção aos 
requerimentos 03 e 46/2011, de autoria do nobre vereador Luis Henrique Ferrarini. 
DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Abril de 2011. a) Manoel 
de Alvário Marques Filho – Presidente. 37º) Prefeitura Municipal de Itapira; Secretaria de 
Planejamento: Respostas em atenção a indicação 162/2011, de autoria dos vereadores 
senhores Mauro Antonio Moreno e Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: CIENTE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 19 de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 38º) Ofício SNJ nº 368/2011. Ref. Requerimento n. 103/2011.- Conforme 
cediço, o vereador Carlos Alberto Sartori, requereu informações concernentes a ausência de 
repasse de verbas para a UIPA. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 
19 de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. Esgotadas as matérias 
constantes do Expediente, o Sr. Presidente suspende a Sessão por 15 minutos a fim de 
organizar a pauta da Ordem do Dia. (SUSPENSA). Reiniciada a Sessão, após verificação de 
"quorum", o Sr. Presidente declara encerrado o Expediente e passa à = ORDEM DO DIA = 
1º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 0066/2009.- Dispõe sobre a proteção do Meio 
Ambiente na comercialização, na troca e no descarte de óleo lubrificante e dá outras 
providências. Autoria: Cleber Borges. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. CLEBER 
JOÃO DA SILVA BORGES:  “Senhor presidente, membros da Mesa, senhores vereadores, 
imprensa, público presente, boa noite. Serei breve em meu pronunciamento relacionado ao 



referido projeto. O projeto dispõe sobre a proteção do Meio Ambiente na comercialização, 
troca e descarte do óleo lubrificante. Em meados do mês de Julho de 2009, visando trabalhar 
em prol de nosso Meio Ambiente, encarreguei-me de elaborar o referido projeto. A 
preocupação maior em relação ao Meio Ambiente não seria somente no sentido da aplicação 
da lei, mas sim o que a lei pode colaborar em relação a conscientização dos cidadãos de nossa 
cidade. Na época o que mais me chamou atenção foi a questão dos óleos lubrificantes. 
Realmente existem muitas resoluções expedidas por muitos órgãos públicos em seus 
diferentes níveis hierárquicos, mas devemos lembrar que a poluição inicia-se nos municípios. 
Então, acredito que é muito importante a Secretaria de Meio Ambiente possuir consciência na 
questão da fiscalização. Na época visitei muitos estabelecimentos, do qual realizam a venda e 
a troca dos óleos lubrificantes. Constatei que existe uma enorme deficiência na questão de 
armazenamento e descarte do referido óleo lubrificante. Observando e aprendendo sobre a 
contaminação fui informado que os óleos lubrificantes não dissolvem na água, lembrando que 
não são biodegradáveis. O óleo lubrificante forma uma película impermeável que impede a 
passagem de oxigênio na água. Um litro de óleo lubrificante é capaz de contaminar 1.000.000 
de litros de água. O óleo lubrificante é muito prejudicial e nocivo ao nosso Meio Ambiente. 
Mediante todas essas situações e comportamentos que o município não adotou em relação ao 
Meio Ambiente, encarreguei-me de elaborar o referido projeto de lei. Na época o suplente de 
vereador Mario da Fonseca solicitou a minha pessoa para segurar o projeto de lei, pois a 
regulamentação do Código Ambiental ainda não tinha sido elaborada. Em relação as emendas, 
gostaria de dizer que as mesmas fazem referência a punição e fiscalização. O artigo 10º diz 
que é muito importante o prefeito, antes de aplicar qualquer tipo de punição, informar os 
comerciantes da existência da lei. Desse modo, os comerciantes obterão uma determinada 
noção de como se comportarem diante da situação. Acredito que o projeto foi bem elaborado, 
lembrando que consultei muitos biólogos e ambientalistas para elaborar o projeto. Por 
solicitação do líder de governo na época me encarreguei de segurar o projeto. Na época 
possuía muita preocupação em relação a verba que seria arrecadada através de possíveis 
multas. Diante desse fato me encarreguei de elaborar um artigo que norteia o direcionamento 
da verba. Se aplicada qualquer tipo de punição a referida verba será direcionada para o Fundo 
Municipal de Meio Ambiente. É notório que a verba arrecadada deverá ser utilizada e 
aplicada, única e exclusivamente, em projetos de conscientização ambiental. Todos os 
programas de conscientização ambiental terão que ser encaminhados a esta Casa para que, 
desse modo, possamos fiscalizar a situação. Como o Código Ambiental está aprovado, 
acredito que a Secretaria de Meio Ambiente está tomando as medidas para que sejam 
aplicadas as regras ambientalistas em nosso município. Gostaria de contar com o voto 
favorável de todos os vereadores. Muito obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador 
querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei 
nº 066/2009. Aprovado em primeira votação por unanimidade. Ato contínuo, o Sr. Presidente 
coloca em primeira votação a Sub-Emenda nº 01/2009, Emenda Modificativa nº 01/2009 e 
Emenda Modificativa nº. 02/2009. Aprovadas por unanimidade. A seguir, pela ordem, o 
vereador Cleber João da Silva Borges 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 066/2009 Aprovado em segunda votação por 
unanimidade. Ato contínuo, o Sr. Presidente coloca em segunda votação a Sub-Emenda nº 
01/2009, Emenda Modificativa nº 01/2009 e Emenda Modificativa nº. 02/2009. Aprovadas 
em segunda votação por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E 
SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE O PROJETO, EMENDAS  E 



SUB-EMENDAS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Abril de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 2º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0030/2011.- 
Autoriza a Prefeitura a subsidiar passagens. Autoria: Vice-Prefeito Municipal em Exercício. A 
seguir, faz uso da palavra a Vereadora Sra. SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS 
SANTOS: “Boa noite senhor presidente, senhores membros da Mesa, público presente, 
senhores vereadores, funcionários desta Casa, internautas. Quando o presidente desta Casa 
elaborou o projeto de resolução e não conversou com os vereadores, automaticamente disse, 
através desta tribuna, que a referida situação serviria como uma lição para todos os 
vereadores. Todos os vereadores aprenderam alguma coisa diante daquela situação. Sempre 
vamos aprendendo com o passar do tempo. Em relação ao projeto do IESI, lembrando que o 
mesmo virá a votação na data de hoje, é notório que quando os integrantes das comissões se 
reuniram, automaticamente percebemos que necessitávamos de explicações. Diante disso, o 
diretor do IESI veio a esta Casa e sentou com todos os membros das comissões para explicar a 
situação. Essa situação é a mesma coisa que se correr o bicho pega e se ficar o bicho come. É 
a mesma coisa que trocar seis por meia dúzia. Manoel, vossa excelência tinha me dito que o 
gerente da Itajaí solicitou para que isso fosse votado na data de hoje. Sei que serei voto 
vencido, Manoel, mas acredito que cada vereador deveria refletir, pois me encarregarei de 
solicitar vistas ao projeto. Solicitarei vistas ao projeto porque o vereador Carlos Sartori disse 
que essa situação não estava correta. Não gostaria de falar da pessoa do Sr. Carlos Sartori, 
pois o mesmo não se encontra presente nesta Casa. O vereador solicitou explicações e várias 
outras situações. O relatório referente ao número de pessoas idosas que estão sendo 
transportadas pela empresa Itajaí está na minha mesa. Não sou obrigada a acreditar nessa 
situação, pois o papel aceita tudo. A partir desse momento gostaria de tomar a questão da 
presidência desta Casa, pois o nobre vereador Carlinhos falou e esperneou sobre a situação. O 
gerente da Itajaí veio a esta Casa e somente conversou com o Carlinhos, lembrando que esta 
Casa possui mais nove vereadores. Então, se ele quisesse ver o projeto efetivamente 
aprovado, o mesmo deveria vir a esta Casa e não ter enviado uma planilha... Aparte concedido 
ao Vereador Sr. Manoel de Alvário Marques Filho: Gostaria de deixar claro que a planilha 
foi entregue pelo gerente a pedido do nobre vereador Carlinhos, pois o mesmo não estava 
presente. Como a vereadora faz parte das comissões somente entreguei a documentação para 
adiantar os trâmites nesta Casa... Continuando a oradora: Por esse motivo que afirmo que 
todos deveriam aprender. A pessoa responsável pela Itajaí passou a tarde inteira nesta Casa 
conversando com o nobre vereador Carlos Sartori. Lamento o vereador não estar presente 
para tomar uma posição. Falo os fatos para todos ouvirem e constatarem a minha posição. O 
vereador aceitou as explicações e resolveu tirar o seu da reta? O nobre vereador foi quem 
criou toda a celeuma, assim como também não concordou, mas obteve a deferência de ser o 
único a obter o projeto explicado. Acredito que todos os vereadores entraram pela porta da 
frente. Ninguém entrou pela porta dos fundos. Então, acredito que as pessoas devem começar 
a nos respeitar. Quando digo que se correr o bicho pega e se ficar o bicho come, acredito que 
seria a mesma situação de a empresa Itajaí sair e a Mirage entrar. É o porco e o mal lavado... 
Aparte concedido ao Vereador Sr. Manoel de Alvário Marques Filho: Entendo que o nobre 
vereador não deveria ter atendido e sim enviado a situação as comissões. A mim não sobrou 
outra situação, pois somente fiquei sabendo depois do acontecimento... Continuando a 
oradora: Não há problema algum. As coisas devem ser claras. Os integrantes das comissões 
decidiram discutir o assunto com o diretor do IESI, sendo que o mesmo atendeu a nossa 
solicitação. Conversamos e chegamos a determinado acordo. Estou ficando velha, mas a 
minha memória está em perfeitas condições e tampouco meu bom senso. Fui uma das pessoas 
que votaram o projeto que faz referência a empresa Itajaí. Na época a empresa Mirage estava 



disponibilizando um serviço de péssima qualidade a nossa população. A Itajaí começou bem 
seus trabalhos, mas com o passar do tempo a situação foi piorando. Não me sinto a vontade de 
votar a referida situação porque um vereador obteve informação privilegiada, lembrando que 
os demais vereadores não obtiveram. Vou solicitar vistas ao projeto. Manoel, você entendeu? 
Entendi perfeitamente quando vossa excelência disse que a situação deveria ser aprovada ou 
rejeitada na data de hoje. Fiquei pensando com meus botões e me questionei o seguinte: Caso 
realmente ele possuísse interesse, o mesmo solicitaria uma reunião com a presença de todos 
os vereadores para explicar a situação. Foi enviado um papel a esta Casa sem a assinatura do 
responsável pela Itajaí. Então, gostaria de solicitar adiamento da matéria e requerer que o 
responsável pela Itajaí venha a esta Casa e passe pelo clivo das comissões para nos explicar a 
real situação do projeto... Aparte concedido ao Vereador Sr. Manoel de Alvário Marques 
Filho:  Gostaria de dizer algumas palavras para explicar, de forma melhor, a real situação da 
presidência. Recebi um papel que não deveria estar endereçado a presidência desta Casa. 
Desse modo, gostaria de pedir a vossa excelência para somente solicitar vistas da matéria 
depois de minha fala... Aparte concedido ao Vereador Sr. Décio da Rocha Carvalho: 
Gostaria que vossa excelência solicitasse vistas da matéria somente depois de minha fala... 
Continuando a oradora: A vistas ao projeto deverá passar por votação. Não sei se a mesma 
será aprovada. Sinceramente, gostaria de pedir para cada um dos senhores vereadores para 
aprovarem a vistas de minha autoria. Desse modo, acredito que mostraremos que ninguém 
pode obter informação privilegiada. Esta Casa possui dez vereadores. Quando chegou a esta 
Casa o projeto relacionado ao benefício da Imbil, assim como também da Bertini, votei contra 
a situação. Os responsáveis pelas empresas vieram a esta Casa para explicar a situação. Na 
época cada vereador votou de acordo com sua opinião. Cada vereador possui seu direito 
sagrado de votar de acordo com a consciência. Acredito que serei cobrada por meus eleitores 
caso vote errado alguma situação. Não é de meu feitio votar no escuro. São situações que 
envolvem dinheiro público. É dinheiro que sairá dos cofres públicos com destino as empresas. 
Tento manter uma coerência em minha vida. A minha coerência foi ter aprovado a vinda da 
empresa Itajaí a nossa cidade. Caso o projeto seja votado na data de hoje, conseqüentemente 
votarei contra. Não me venham dizer futuramente que a Mirage retornará a essa cidade por 
minha culpa. A culpa será das pessoas que não vieram a esta Casa para explicar a real 
situação do projeto. Os dez vereadores merecem respeito. Graças a Deus o tempo de 
nomeação acabou. Acredito que ninguém nesta Casa foi nomeado pelo prefeito, vice-prefeito 
ou secretário. Todos os vereadores passaram pelo clivo das urnas. Então, acredito que todos 
são iguais. Estou nesta Casa há três legislaturas, lembrando que nunca me vangloriei perante 
as pessoas. Entrei nesta Casa através do sagrado voto popular. Não quero ser cobrada nas ruas 
de que participei de uma suposta negociata. Não estou dizendo que o nobre vereador 
Carlinhos participou de alguma negociação. Toninho, a partir do momento em que você se 
tranca em uma sala para conversar com alguém e logo em seguida decide alguma coisa, 
conseqüentemente você abre azo para que as pessoas pensem o que quiserem. Acredito que os 
dez vereadores poderiam ser convencidos sobre a questão. Caso o nobre vereador Carlinhos 
não esteja convencido com as afirmações do responsável pela Itajaí, acredito que é pior, pois 
o mesmo não se encontra presente nesta Casa para falar sobre a situação. É muito dinheiro 
público que está sendo direcionado para a empresa. Não posso ser incoerente. Gostaria que os 
senhores pensassem muito bem sobre o meu pedido de vistas. A pessoa que se reuniu apenas 
com o vereador deve assumir o ônus. Em caso de empate o presidente desta Casa também 
votará. Os dez vereadores merecem respeito. Esse ônus não deve ficar conosco e sim com a 
pessoa que não foi democrática em vir a esta Casa para explicar a situação a todos vereadores. 
O meu posicionamento é esse. Caso minha solicitação seja derrubada, gostaria de dizer 



antecipadamente que votarei contra a matéria. Os integrantes das comissões devem ficar 
cientes da real situação. É uma situação muito delicada. É lamentável a postura do 
responsável pela Itajaí e do nobre vereador que não está presente nesta Casa na data de hoje. 
Muito obrigada.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. DÉCIO DA ROCHA 
CARVALHO:  “Senhor presidente, senhores vereadores, boa noite. Como ficaria a situação 
caso todas as empresas de nossa cidade necessitassem de verba da Prefeitura? O proprietário 
da empresa veio a esta Casa, mas não tocou no assunto quando passou perto de mim. Essa 
empresa é encarregada em transportar todos os alunos que residem na zona rural de nossa 
cidade. Vocês sabem quantos quilômetros são percorridos por esses ônibus e qual é a receita 
mensal da referida empresa? A empresa é encarregada em transportar os alunos que residem 
na zona rural, lembrando que não há necessidade de solicitar verba do Poder Executivo. 
Entendo dessa situação, pois estou atuando nesse ramo há muito tempo. Todos sabem disso. 
Posso citar uma determinada planilha de custos a qualquer momento. A empresa não diz qual 
é a sua receita bruta mensal. Como votaremos uma situação onde não há apresentação de 
valores? Posso mudar meu pensamento caso a empresa apresente os valores e os quilômetros 
percorridos por dia. Acredito que todos os vereadores se assustaram ao constatarem os 
valores. Vamos tirar mais dinheiro de nossa população? Vocês estão vendo a situação de 
nosso Hospital Municipal. Está faltando equipamento adequado para a realização de exames, 
assim como também profissionais da área. Acredito que a verba deve ser direcionada para 
outros fatores necessários, pois essa empresa está sendo bem remunerada em nosso 
município. Está sendo muito bem pago o quilômetro rodado dos ônibus dessa empresa. O 
dono da empresa deve apresentar o contrato efetuado com a Prefeitura. Acredito que o dono 
da empresa não esclareceu os fatos devido a questionamentos que viriam através de alguns 
vereadores. Muitas perguntas seriam direcionadas ao dono da empresa. Muito obrigado.” A 
seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MANOEL DE ALVÁRIO MARQUES FILHO:  
“Senhor presidente, nobres colegas, público presente, imprensa, boa noite. Fiz questão de vir 
a esta tribuna pelo fato de que ouvi dois discursos totalmente distintos. Ouvi um discurso de 
coerência que defende um determinado posicionamento e outro contra o projeto de lei. Então, 
acredito que não estava na mesma linha da nobre vereadora. Gosto de salientar essa questão, 
pois obtive muitos debates com o nobre vereador, lembrando que sempre houve muita 
sensatez em relação a essa situação. O projeto era para ser votado na semana passada. Como 
as comissões não haviam exarado o parecer o nobre vereador Toninho Orcini, assim como 
esta presidência, solicitou ao nobre vereador Mino Nicolai para que deixasse o projeto nas 
comissões mais uma semana, lembrando que o nobre vereador Carlinhos Sartori necessitava 
de mais informações. Realmente o nobre vereador solicitou novas informações, mas o mesmo 
deveria ter ido até as comissões para conversar sobre a questão. As informações vieram 
através de documento. Assustamos com o número de pessoas transportadas. Caso houve 
alguma mentira, acredito que a empresa estará transportando cerca de 200 mil pessoas, pois 
resulta em mais de R$ 100.000,00 em passagens diárias. Tudo o que o nobre vereador Décio 
questionou está disponibilizado no documento. Somente gostaria de efetuar uma correção na 
fala de vossa excelência em relação ao transporte dos alunos que residem na zona rural. A 
empresa não transporta todos os alunos da zona rural. Existe outra empresa encarregada em 
transportar metade dos alunos da zona rural. Houve uma divisão no transporte de alunos que 
residem na zona rural. Metade é pago pelo Estado e outra pelo município. A vereadora possui 
razão quando afirma que o nobre vereador deveria estar presente nesta Casa na data de hoje, 
pois o mesmo foi o responsável em solicitar uma semana de adiamento da referida matéria. 
Somente o nobre vereador recebeu as informações. Gostaria de deixar registrado que o nobre 
vereador me comunicou, através de minha assessoria, que estaria enfermo na Santa Casa de 



nossa cidade. Para todos os efeitos o nobre vereador se encontra enfermo. Não posso dizer ao 
contrário, pois o nobre vereador me comunicou. Não posso deixar de defender o empresário, 
pois o mesmo não conhece os trâmites desta Casa... Aparte concedido a Vereadora Sra. Sônia 
de Fátima Calidone dos Santos: Tudo bem que o vereador esteja enfermo, mas gostaria de 
dizer que o nobre vereador Décio veio a esta Casa com soro nas veias para votar um 
determinado assunto muito importante... Continuando o orador: Não estou defendendo a 
empresa, pois deixei muito claro a situação. O empresário solicitou para que o projeto fosse 
votado na data de hoje independente do resultado. O empresário somente necessitaria tomar 
alguma decisão embasada no resultado de hoje. Em minha opinião, caberia ao nobre vereador 
Carlinhos Sartori direcionar as informações às comissões desta Casa, pois o empresário 
desconhece dessa situação. Por esse motivo solicitei sensatez por parte de vossa excelência. 
Não posso concordar quando o nobre vereador afirma que todos desconhecem dos valores. 
Todas as pessoas que usufruírem do transporte coletivo e possuírem mais de 60 anos deverão 
possuir carteirinha, lembrando que a empresa somente receberá com a apresentação de 
relatórios. Não há como mensurar valor, pois não sabemos se os aposentados usufruirão do 
transporte todos os dias. Existe uma dotação orçamentária responsável em limitar os valores. 
O projeto está claro e especificado. Somente haverá pagamento por parte do Executivo com a 
comprovação dos fatos. A Prefeitura Municipal se encarregará em fiscalizar a situação... 
Aparte concedido ao Vereador Sr. Décio da Rocha Carvalho: A Prefeitura deveria assumir o 
transporte público de nossa cidade. Desse modo, todos os cidadãos poderão usufruir do 
transporte coletivo gratuitamente. Já que o dinheiro será retirado da Prefeitura, gostaria de 
saber o porquê que o Executivo não assume essa situação. Todos seriam beneficiados. Seria 
igual a situação do município de Paulínia... Continuando o orador: O município de Paulínia 
não executa esse tipo de situação, lembrando que é cobrada uma determinada taxa de toda 
população. Estive com prefeito de Paulínia recentemente. Permita-me discordar, pois vossa 
excelência acabou de dizer, através desta tribuna, que não deveríamos pagar. Agora vossa 
excelência está dizendo que devemos pagar a empresa para que todos possam usufruir do 
transporte gratuitamente. O projeto de lei foi criado pelo vereador Carlinhos Sartori. O 
prefeito sancionou a lei e criou-se uma despesa para a empresa que não existia no contrato. 
Não pode haver nenhum tipo de desequilíbrio no contrato. Seria a mesma situação caso 
solicitássemos para as crianças usufruírem do transporte efetuado pelo seu irmão sem haver 
nenhum tipo de pagamento a ele. Acredito que o irmão de vossa excelência não agüentaria a 
situação. Qualquer empresa não agüentaria uma situação como essa. Existe um determinado 
custo. Se ganha muito, mas também se gasta muito. Não estou defendendo o voto e discutindo 
em relação ao requerimento da nobre vereadora. Somente estou apelando pela sensatez. O 
empresário solicitou para que votássemos o projeto na data de hoje. Estou passando essa 
situação aos nobres vereadores pelo fato de que o empresário desconhece dos trâmites desta 
Casa. Caberia ao nobre vereador passar os trâmites legais ao proprietário da empresa. 
Acredito que não podemos afirmar que a empresa está obtendo prejuízos, pois ninguém 
transporta os cidadãos gratuitamente. Caso a empresa esteja obtendo muito lucro, acredito que 
erramos quando aprovamos a concessão no passado. Deveríamos rever o projeto no passado. 
É como a nobre vereadora disse que se correr o bicho pega e se ficar o bicho come. Na 
realidade, somente estou transferindo o pedido do empresário a todos os vereadores. Tomara a 
Deus que essa situação não necessite de meu voto, pois somente votarei caso haja empate. 
Gostaria de deixar bem claro que seria incoerente caso optasse pela não votação na data de 
hoje. Entendo que o projeto pode vir a votação na data de hoje por dois motivos. O primeiro 
deles é que se não andar ninguém automaticamente não haverá pagamento. O segundo é que 
as informações foram aceitas pelo nobre vereador, pois o mesmo não está presente nesta Casa 



para defender o contrário. Não posso colocar palavras na boca de ninguém. 
Independentemente do resultado os responsáveis tomarão algum posicionamento em relação 
ao futuro da empresa. Gostaria de deixar bem claro que a empresa não está responsável em 
transportar todos os alunos de nossa cidade. Deve haver controle... Aparte concedido a 
Vereadora Sra. Sônia de Fátima Calidone dos Santos: Baseado nas informações 
disponibilizadas, gostaria de dizer que no ano de 2010 a empresa transportou 1.242.150 
pessoas. Se considerarmos que uma população de 70.000 pessoas usufrui do transporte 
coletivo todos os dias, quanto necessitaria para chegarmos nesse um milhão? Então, seria esse 
fato que mais me chamou a atenção. Cerca de 302.204 pessoas idosas foram transportadas no 
ano de 2010. Em 2009 foram transportadas 268.476 pessoas idosas. Por esse motivo gostaria 
que essa pessoa viesse a esta Casa para explicar a situação. O meu pedido de vistas é nesse 
sentido. A assessoria jurídica desta Casa me questionou se o parecer poderia ser elaborado. 
Assinei o parecer, pois acredito que a situação deve passar por esse clivo democrático. Vou 
insistir na vistas ao projeto pelo o que já disse anteriormente... Continuando o orador: 
Atualmente cerca de mil aposentados são transportados por dia. São contas fáceis de ser 
resolvidas. A despesa ficaria em torno de R$ 14.000,00 no mês. Os números são altos, mas na 
realidade podemos constatar que os valores não são absurdos. Também me assustei em 
primeiro instante, nobre vereadora. Menos de mil aposentados são transportados por dia em 
nosso município. É somente isso que gostaria de dizer. Muito obrigado a todos.” A seguir, faz 
uso da palavra o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI:  “Senhor presidente, senhores 
vereadores, público presente, imprensa, boa noite. Olhem a situação em que estou como líder 
do prefeito nesta Casa. As portas desta Casa estão abertas para que as pessoas possam 
participar das reuniões em relação a esse assunto. Todos os vereadores estão acompanhando 
os trâmites legais dessa situação. Tudo o que foi solicitado a minha pessoa, senhor presidente, 
foi concedido. O nobre vereador Carlinhos solicitou vários dias de adiamento. Se realmente 
houve esclarecimentos, acredito que a matéria deveria ter sido votada na semana passada. É 
muito complicado defender algumas situações. Quem possuir mais de 60 anos será 
beneficiado. Caso as 70 mil pessoas resolverem usufruírem do transporte coletivo todos os 
dias, acredito que em 30 dias serão atendidas, simultaneamente, cerca de dois milhões de 
pessoas. Não posso aceitar, como líder do prefeito, que sejamos responsabilizados pelos fatos. 
Não estou nesta Casa para colocar cortina branca na frente das pessoas. A empresa comprou 
cerca de 15 ônibus zero quilômetro para atender a população. Não concordo com as palavras 
do nobre vereador Décio. Imaginem se o transporte coletivo fosse gratuito. Como ficaria a 
licitação? Acredito que ninguém trabalhará gratuitamente. O nosso mundo não é assim. Em 
minha opinião, devemos parar de discutir em relação a esse assunto. Peço aos companheiros 
para pensarem muito bem nessa situação. Ninguém está enganando ninguém. Acredito que o 
nobre vereador Carlinhos passou por cima de minha pessoa, pois o mesmo requereu para que 
respeitasse o seu pedido de adiamento da matéria. Estou tentando ser a pessoa mais 
democrática do mundo. Estou aceitando tudo o que estão me pedindo... Aparte concedido a 
Vereadora Sra. Sônia de Fátima Calidone dos Santos: Gostaria de dizer que fiz uma conta. 
Se dividir 302.204 por 365 o resultado será de 827 idosos transportados por dia... Aparte 
concedido ao Vereador Sr. Manoel de Alvário Marques Filho: Esse valor é o total de idosos 
de nossa cidade. Somente será pago os idosos que possuírem 60 anos de idade... Sônia de 
Fátima Calidone dos Santos: Cheguei a um resultado de R$ 54.582,00 por dia... 
Continuando o orador: Acredito que o valor é muito alto para uma determinada empresa 
bancar sozinha... Sônia de Fátima Calidone dos Santos: Também é muito alto para a 
Prefeitura pagar. Estou muito tranqüila, pois votarei contra essa situação. Gostaria de dizer 
que não está discriminado o valor de idosos que possuem idade superior a 60 anos. Isso é um 



voto no escuro. Não podemos fazer essa situação. Continuando o orador: As pessoas que 
possuírem mais de 60 anos serão beneficiadas. É isso que o projeto está dizendo. É por esse 
motivo que o projeto foi elaborado. O Carlinhos solicitou várias coisas, lembrando que o 
mesmo não está presente nesta Casa na data de hoje. Não tiro a razão de vossa excelência, 
nobre vereadora, mas a empresa não trabalhará gratuitamente. Somente obterão a passagem 
aqueles que comprovarem que possuem entre 60 a 65 anos de idade. A passagem não será 
disponibilizada a todos os aposentados... Aparte concedido a Vereadora Sra. Sônia de Fátima 
Calidone dos Santos: Somente um ensandecido para requerer que a empresa trabalhe 
gratuitamente. Toda empresa requer seu lucro. Não estou discutindo essa situação. A minha 
preocupação é no sentido de quanto o poder público gastará. Não possuímos essa informação. 
Qual seria esse percentual? Como teremos feriado nessa semana, gostaria de saber qual será o 
prejuízo da empresa em relação a esse fato. Mesmo que o projeto seja aprovado na data de 
hoje, acredito que seu irmão somente publicará a lei no domingo... Continuando o orador: O 
projeto está parado nesta Casa há 40 dias. Acatei a solicitação em respeito ao vereador 
Carlinhos. Itapira é muito grande, lembrando que possuímos quase 70 mil habitantes. Como 
líder do prefeito nesta Casa gostaria de dizer que não levarei essa situação à frente. O projeto 
deve ser votado na data de hoje. Disponibilizei 100% de meus créditos ao nobre vereador 
Carlinhos. Ele não trouxe nenhuma solução. Caso futuramente a empresa pare de atuar, 
acredito que o prefeito sairá prejudicado. Muitas pessoas condenarão o prefeito dessa cidade. 
Peço aos senhores companheiros para aprovarem a situação. O projeto foi elaborado 
embasado na lei. Lamento a ausência do nobre vereador. O problema é do nobre vereador. O 
nobre vereador deve possuir plena consciência de seus erros... Aparte concedido ao Vereador 
Sr. Décio da Rocha Carvalho: Existe um contrato entre ambas as partes. A empresa não 
pode parar de atuar em nosso município. Existe um contrato assinado. O seu irmão não 
poderia ter vetado o projeto na época? Ele veta tudo, não veta? Por que ele não vetou o 
projeto na época? O nobre vereador está doente... Continuando o orador: A oportunidade foi 
disponibilizada ao nobre vereador. Estou esperando uma resposta há 40 dias. Não devemos 
continuar discutindo essa mesma situação. Peço o bom senso de todos os vereadores em 
relação a tudo o que fiz. Acatei tudo aquilo que foi requerido. O nobre vereador Carlinhos viu 
que não conseguiria aquilo que esperava. A empresa está sendo sensata. A situação está muito 
explicada. Sou contra o pedido de adiamento da matéria. Muito obrigado e boa noite.” A 
seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. ANTONIO ORCINI:  “Senhor presidente, senhores 
vereadores, imprensa, publico presente, boa noite. A frase mais correta foi dita pela nobre 
vereadora, ou seja, se correr o bicho pega e se ficar o bicho come. É uma situação muito 
complicada. Todas as empresas que prestam serviços a comunidade querem dinheiro do 
município. É uma discussão que vem do passado. O que estamos passando nesta Casa é 
normal. Acompanhei toda a discussão. Acredito que todos os vereadores possuem razão, mas 
acredito que sempre haverá discussão em relação a esse assunto. É lógico que ninguém quer 
obter prejuízos. Votei favorável a mudança de concessão por entender o que estava 
acontecendo. Disse, através dessa tribuna, que fui o único vereador a andar de ônibus pela 
região para constatar como era executado esse tipo de serviço. Andei de ônibus em várias 
cidades de nossa região. Será um tipo de ajuda que será disponibilizada junto a empresa. 
Alguns vereadores poderão questionar sobre essa situação... Aparte concedido ao Vereador 
Sr. Décio da Rocha Carvalho: Votamos favorável a concessão de outra empresa visando a 
melhora dos serviços prestados. Alguns itinerários foram alterados para atender a população 
adequadamente, lembrando que atualmente os mesmos voltaram a funcionar como no 
passado. Fui enganado, Toninho. A população está reclamando que os ônibus estão 
demorando muito tempo... Continuando o orador: Elaborei um requerimento visando o 



transporte adequado de nossas crianças... Aparte concedido a Vereadora Sra. Sônia de 
Fátima Calidone dos Santos: A questão não é no sentido de que o poder público ajudará a 
empresa. Em minha opinião, está faltando transparência... Continuando o orador: Entendi 
perfeitamente. O responsável pela empresa não se reuniu comigo para discutir o assunto. 
Pensei que o vereador Carlinhos iria trazer o responsável para explicar a situação... Aparte 
concedido ao Vereador Sr. Manoel de Alvário Marques Filho: A falha maior partiu do 
nobre vereador Carlinhos. As informações não foram disponibilizadas a todos os vereadores... 
Continuando o orador: Estou revoltado com o nobre vereador Carlinhos por não trazer o 
responsável para explicar a real situação da empresa... Aparte concedido ao Vereador Sr. Luis 
Hermínio Nicolai: O Carlinhos solicitou um tempo para tomar uma decisão. Em nenhum 
minuto o nobre vereador disse que iria trazer o empresário para esclarecer os fatos. O 
vereador conversou com o empresário e deixou os demais vereadores se digladiando na data 
de hoje... Continuando o orador: A maioria dos vereadores desta Casa fazem parte das 
comissões. O vereador também nos desrespeitou. Como membro da comissão, acredito que o 
nobre vereador deveria ter nos chamado para discutir sobre o assunto. Lembro-me que trouxe 
várias pessoas para esclarecer alguns fatos nesta Casa. A situação é muito complicada. Não 
sei o que dizer. A vereadora achou um erro no projeto e questionou o líder do prefeito em 
relação a outro projeto. O projeto foi corrigido... Aparte concedido ao Vereador Sr. Luis 
Hermínio Nicolai: Acredito que estamos seguindo os trâmites corretos. Atendi todas as 
situações que foram solicitadas a minha pessoa. O vereador Carlinhos não disse em nenhum 
momento que iria trazer o empresário a esta Casa. Estou vendo a situação da administração. É 
lamentável essa situação. Não acho justo o que o nobre vereador fez comigo. Estou achando 
que essa situação não está cheirando bem. Por que o nobre vereador ficou quieto? Ele deveria 
trazer as informações aos demais vereadores. É muito complicado falarmos de uma pessoa 
sem a presença da mesma. Não é de meu feitio fazer esse tipo de coisa nesta Casa. Lamento 
muito que o nobre vereador não esteja presente nesta Casa... Continuando o orador: Não 
estou defendendo ninguém. Somente estou disponibilizando a minha opinião em relação a 
esse assunto. Esse tipo de fato sempre acontecerá nesta Casa. Sempre haverá liberação de 
verba. Como votaremos contra a disponibilização de verba para as escolas? É o mesmo fato. 
As escolas são a salvação desse país. O nosso município possui muitos idosos. Como 
votaremos contra o projeto do nobre vereador Carlinhos? Posso utilizar o transporte coletivo, 
pois minha idade permite. Também posso solicitar a carteirinha. O Mino explicou que as 
pessoas devem comprovar. O Manoel também explicou alguns pontos... Aparte concedido ao 
Vereador Sr. Manoel de Alvário Marques Filho: Mensalmente a Prefeitura fará o 
pagamento a concessionária mediante relatório detalhado das pessoas com idade entre 60 a 65 
anos. O idoso deverá se cadastrar. Não tem como elaborar os relatórios sem o cadastro dos 
idosos. A carteirinha deverá estar registrada. Muitos idosos não se cadastrarão devido a 
burocracia. A empresa deverá apresentar mensalmente um relatório detalhado. Não há outra 
saída. Essa situação será boa, pois futuramente todos os vereadores poderão requerer cópia 
detalhada dos relatórios. O projeto em si cerca muito bem a situação. O projeto não diz 
respeito a valores porque não há possibilidade. É muito difícil mensurar valores... 
Continuando o orador: As pessoas que possuírem mais de 65 anos serão beneficiadas, pois 
existe uma lei federal que norteia essa situação. Votarei favorável ao projeto para que as 
pessoas idosas sejam beneficiadas. As pessoas idosas estão sendo descriminadas na cidade de 
São Paulo... Aparte concedido a Vereadora Sra. Sônia de Fátima Calidone dos Santos: 
Essas pessoas estão sendo transportadas gratuitamente. É lei... Continuando o orador: É 
fácil ignorarmos as pessoas idosas. Isso está acontecendo nas grandes cidades. Estamos 
cansados de ver esse tipo de noticiário na televisão. Muitas pessoas estão desrespeitando os 



nossos idosos. O número de idosos em nosso país está aumentando. O governo deve procurar 
uma solução. Muitos idosos ainda estão atuando no mercado de trabalho. Graças a Deus que 
está acontecendo esse tipo de situação. As pessoas estão vivendo com mais qualidade de vida. 
A avó do Paulinho faleceu com 99 anos de idade na semana passada. Essa situação de 
solicitar recursos da Prefeitura é normal. Muitas empresas quebradas foram reerguidas pelo 
governo federal... Aparte concedido ao Vereador Sr. Luis Hermínio Nicolai:  Os fatos não 
estão claros. Quem possui mais de 65 anos automaticamente é beneficiado. O vereador 
Carlinhos queria que as pessoas entre 60 a 65 anos fossem transportadas gratuitamente. A 
empresa disse que não conseguiria acatar essa situação. O vereador viu que essa situação não 
era possível. Aqueles que comprovarem que trabalham automaticamente serão beneficiados. 
A empresa está abrindo as mãos além do necessário. Não estou nesta Casa para defender 
ninguém... Aparte concedido a Vereadora Sra. Sônia de Fátima Calidone dos Santos: As 
coisas não são desse modo, pessoal. Devemos colocar os pingos nos 'i'. O Carlinhos elaborou 
um projeto isentando as pessoas entre 60 a 65 anos de efetuarem o pagamento da passagem. 
Esse projeto foi aprovado por todos os vereadores. É fato os itapirenses entre 60 a 65 anos de 
idade serem transportados gratuitamente. Desse modo, o empresário disse o seguinte: “Não 
tenho condições de executar essa situação. O prefeito precisa me disponibilizar alguma 
subvenção.” Não sou contra essa situação. A questão é sobre a transparência desta empresa 
para conosco. Falta transparência. Por esse motivo estou solicitando vistas ao projeto... 
Continuando o orador: Entendi perfeitamente vossa excelência, nobre vereadora. Acredito 
que vossa excelência está dizendo que as comissões foram desrespeitadas. Caso o vereador 
possuísse um pouco de respeito para conosco, acredito que o mesmo nos informaria sobre o 
caso. É lógico que o nobre vereador não está presente nesta Casa para cobrarmos. O nobre 
vereador Carlinhos perdeu a oportunidade de solicitar do empresário melhores 
esclarecimentos. Muito obrigado e boa noite.” A seguir, a Vereadora Sra. Sônia de Fátima 
Calidone dos Santos requer e a Casa rejeita vistas ao projeto. Não havendo mais nenhum 
vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de 
Lei nº 030/2011. Aprovado menos 3 votos dos vereadores senhores Décio da Rocha Carvalho, 
Rodnei Semolini e Sônia de Fátima Calidone dos Santos. A seguir, justifica o voto a 
Vereadora Sra. SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS:  “Existe um ditado que 
diz o seguinte: “O mesmo pau que bate em Chico, bate em Francisco.” Então, quando dizia 
que o Barros Munhoz fazia a farra do boi com o dinheiro público, automaticamente votava 
contra quando não havia transparência. Fiz a mesma coisa hoje. Votei contra porque o 
prefeito Toninho Bellini está fazendo a farra do boi com dinheiro público. Faltou 
transparência. Não posso votar por acreditar que uma pessoa fez errado e outra correto. Por 
esse motivo votei contra.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO 
NICOLAI:  “Em primeiro lugar gostaria de agradecer a nobre vereadora pelo ato democrático 
que a mesma obteve em relação a discussão do assunto. Em segundo lugar gostaria de dizer 
que assumo toda a responsabilidade da votação desse projeto, pois o prefeito não está 
presente. Caminhei, da melhor forma possível, durante 40 dias nesta Casa. Caso aconteça 
alguma coisa errada, gostaria de dizer que assumo toda a responsabilidade. Muito obrigado.” 
A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. DÉCIO DA ROCHA CARVALHO:  “Os 
vereadores não possuem o mínimo de paciência para aguardar a versão do vereador ausente. 
O líder do prefeito deveria trazer o empresário para conversarmos sobre o assunto. É 
lamentável.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. CLEBER JOÃO DA SILVA 
BORGES: “Gostei do debate realizado nas dependências desta Casa. Acredito que cada 
vereador conseguiu expor suas idéias. Votei favorável pelo princípio da finalidade. Acredito 
que os idosos serão beneficiados. Muito obrigado.” DESPACHO: APROVADO. SS. 



"Vereador Antonio Caio", aos 19 de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 3º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0033/2011.- Altera o artigo 2º, da Lei 
nº 3.114, de 16 de julho de 1999. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador 
querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 
033/2011. Aprovado por unanimidade. A seguir, o Sr. Presidente coloca em única votação a 
Emenda Modificativa nº 02/2011. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: APROVADO 
EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE O PROJETO E EMENDA . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 19 de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 4º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0042/2011.- Altera os artigos 1º, 2º, 
3º, além do inciso II do artigo 6º, da Lei nº 4.679, de 03 de dezembro de 2010. Autoria: 
Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 
Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 042/2011. Aprovado por unanimidade. 
DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 19 de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 5º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0043/2011.- Autoriza o Município de 
Itapira a contratar com a Nossa Caixa Desenvolvimento - Agência de Fomento do Estado de 
São Paulo S/A - NCD-AFESP, operações de crédito com outorga de garantia e dá outras 
providências. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso 
da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 043/2011. Aprovado 
por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Abril de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 6º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 
0044/2011.- Altera os incisos IV e VI, do artigo 3º da Lei nº 3.750, de 25 de novembro de 
2003. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da 
palavra, o Sr. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 044/2011. 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 044/2011. Aprovado em segunda votação por unanimidade. DESPACHO: 
APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMI DADE. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 19 de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 7º) Em única discussão o Requerimento nº 00116/2011.- 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, informações do Sr. Prefeito sobre o 
transporte de alunos das creches. Autoria: Carlos Alberto Sartori. A seguir, pela ordem, a 
vereadora Sônia de Fátima Calidone dos Santos requer e a Casa aprova por unanimidade para 
que a presente matéria seja adiada para a próxima sessão para melhores estudos. 
DESPACHO: ADIADA PARA A PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 
19 de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 8º) Em única 
discussão a Indicação nº 00217/2011.- Sugere ao Sr. Prefeito firmar parceria com o Governo 
Federal, com objetivo de instituir em nossa cidade o programa Academia da Saúde. Autoria: 
Cleber Borges. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 
Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 217/2011. Aprovada por unanimidade. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 
de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 9º) Em única discussão a 
Indicação nº 00226/2011.- Sugere ao Sr. Prefeito realizar censo de animais em nossa cidade. 
Autoria: Mauro Antonio Moreno. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da 



palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 226/2011. Aprovada por 
unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 19 de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 10º) Em 
única discussão a Indicação nº 00227/2011.- Sugere ao Sr. Prefeito enviar projeto de lei para 
essa Câmara visando firmar um convênio com as clínicas veterinárias da cidade para 
implantação de um programa de castração em massa a baixo custo ou gratuito. Autoria: 
Mauro Antonio Moreno. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 
Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 227/2011. Aprovada por unanimidade. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 
de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 11º) Em única discussão 
a Indicação nº 00228/2011.- Sugere ao Sr. Prefeito, em parceria com a Secretaria Municipal 
de Educação, implantar uma disciplina na rede municipal de ensino sobre conscientização do 
processo de envelhecimento. Autoria: Mauro Antonio Moreno. Não havendo nenhum 
vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação 
nº. 228/2011. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Abril de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 12º) Em única discussão a Indicação nº 00236/2011.- 
Sugere ao Sr. Prefeito determinar o departamento competente avaliar a situação da segurança 
na Emef Izaura Silva Vieira. Autoria: Carlos Alberto Sartori. A seguir, pela ordem, a 
vereadora Sônia de Fátima Calidone dos Santos requer e a Casa aprova por unanimidade para 
que a presente matéria seja adiada para a próxima para melhores estudos. DESPACHO: 
ADIADA PARA A PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Abril de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 13º) Em única discussão a Indicação 
nº 00238/2011.- Sugere implantação de posto fixo da Guarda Municipal, em operação 24 
horas, no bairro de Eleutério. Autoria: Carlos Alberto Sartori. A seguir, pela ordem, a 
vereadora Sônia de Fátima Calidone dos Santos requer e a Casa aprova por unanimidade para 
que a presente matéria seja adiada para a próxima para melhores estudos. DESPACHO: 
ADIADA PARA A PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Abril 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. 


