
ATA DA 13ª Sessão Ordinária, realizada aos 26 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, 
CARLOS ALBERTO SARTORI, CLÉBER JOÃO DA SILVA BORGES , DÉCIO DA 
ROCHA CARVALHO, LUIS HENRIQUE FERRARINI, LUIS HERMÍ NIO NICOLAI, 
MANOEL DE ALVÁRIO MARQUES FILHO, MAURO ANTONIO MORE NO, e 
SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS.  O Sr. Presidente, invocando a proteção 
de Deus declara abertos os trabalhos da presente Sessão. A seguir, o Sr. Presidente suspende o 
Pequeno Expediente, conforme Regimento Interno, e deixa a palavra em aberta para os 
vereadores que queiram prestar homenagens póstumas ao Sr. Santo Semolini, pai do nobre 
vereador Rodnei Semolini. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente 
suspende os trabalhos até às 20:30. (SUSPENSA). Reiniciado os trabalhos, após verificação 
de quórum, o Sr. Presidente passa ao EXPEDIENTE . A seguir, o Sr. Presidente solicita ao 
Sr. Vereador LUIS HENRIQUE FERRARINI , para que da tribuna proceda a leitura de um 
trecho da Bíblia Sagrada. 1º) Em discussão e votação a Ata da 12ª Sessão Ordinária, 
realizada no dia 19 de Abril de 2011. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. 
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 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. A seguir, o Sr. Presidente solicita ao 1º 
Secretário para que proceda a leitura dos Requerimentos de Licença. 2º) REQUERIMENTO 
Nº. 00122/2011.- Licença para tratamento de saúde. Autoria: Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 
de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 3º) REQUERIMENTO 
Nº. 00123/2011.- Licença para tratamento de saúde. Autoria: Rodnei Semolini. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Abril de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. A seguir, encontrando-se presente no 
recinto da Câmara, o 1º Suplente de Vereador do PSDB, Sr. FLÁVIO ANÍSIO PAVINATO , 
o Sr. Presidente convida-o a assumir a vaga verificada. A seguir, pela ordem, faz uso da 
palavra o Vereador Sr. DÉCIO DA ROCHA CARVALHO:  “Gostaria de parabenizar o 
amigo Flávio Pavinato por sua brilhante passagem como vereador e presidente desta Casa. 
Gostaria de parabenizá-lo por retornar novamente a esta Casa de Leis.” A seguir, pela ordem, 
o Sr. Presidente diz o seguinte: “Gostaria de parabenizar o nobre vereador Sr. Flávio 
Pavinato. Não tivemos a oportunidade de trabalharmos muito tempo juntos nesta Casa, mas 
gostaria de declarar vossa excelência como vereador a partir desse momento. Gostaria de 
ressaltar que esta presidência estará a disposição de vossa excelência, assim como os 
funcionários e os nobres vereadores. Gostaria de desejar muito sucesso na área política e que 
vossa excelência possa retornar mais vezes a esta Casa de Leis. Suplente e titular, em nossa 
opinião, possuem o mesmo valor. Seja bem vindo a esta Casa.” A seguir, pela ordem, faz uso 
da palavra o Vereador Sr. FLÁVIO ANÍSIO PAVINATO:  “Fico muito feliz e honrado por 
estar nesta Casa novamente. Tenho a absoluta certeza que a votação que obtive na última 
eleição foi merecida. É notório que lutei até o último momento para justificar e tornar válida a 
votação que obtive de toda população de nossa cidade. Então, nada mais justo de agradecer as 
pessoas que depositaram um voto de confiança em minha pessoa e principalmente a Deus, 
pois ele está cima de tudo. Fico muito feliz em estar novamente nesta Casa, como vereador 
suplente, para garantir e reservar o respeito, a lealdade, a dedicação e acima de tudo a 
hombridade para todos os cidadãos de nossa cidade. Muito obrigado.” Isto feito, o Sr. 
Presidente solicita ao Sr. 1º Secretário para que proceda a leitura dos Pareceres. 4º) 



PARECER nº. 72/2011.- 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", após minuciosos e acurados estudos acordaram por exarar parecer favorável, 
eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a 
tramitação. 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 26 de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho - 
Presidente. 5º) PARECER nº. 73/2011.- Ao Projeto de Lei nº 41/2011. 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 
41/2011, de autoria do Chefe do Poder Executivo que "Autoriza a Cessão em Comodato de 
imóvel à empresa Amaro Máquinas Agrícolas Ltda - EPP", após minuciosos e acurados 
estudos acordaram por exarar parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem 
constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Acordaram, no entanto, por 
apresentar uma Emenda Aditiva com objetivo de resguardar direitos da municipalidade. 
EMENDA ADITIVA Nº 01/2011. Art. 1º - Acrescenta-se o Art. 5º ao presente Projeto de 
Lei, passando o atual a constar como Art. 6º. Art. 5º) O descumprimento de qualquer das 
obrigações impostas implicará na revogação do comodato, tornando o imóvel à posse da 
comodante Prefeitura Municipal. Art. 6º) Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.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 26 de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 6º) 
PARECER nº. 74/2011.- Ao Projeto de Lei nº 45/2011. 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 45/2011, de autoria do 
Chefe do Poder Executivo 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", após minuciosos e acurados estudos acordaram por exarar parecer favorável, 
eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a 
tramitação. 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 26 de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho - 
Presidente. 7º) PARECER nº. 75/2011.- Ao Projeto de Lei nº 46/2011. 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 
46/2011, de autoria do nobre Vereador Luis Henrique Ferrarini, que "Denomina o Ponto de 
Táxi localizado na Rodoviária José Benedito Coloço" de “José Palomo", são de parecer 
favorável, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe 
inquine a tramitação.Quanto ao mérito, opinam pela aprovação, pois é justa e meritória a 
homenagem póstuma que o Poder Legislativo tributa ao saudoso motorista de táxi, que desde 
a implantação da Rodoviária até a sua morte desempenhou a profissão naquele local. 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 26 de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 8º) 
PARECER nº. 76/2011.- Ao Projeto de Lei nº 47/2011. 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 47/2011, de autoria do 
Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 
120.000,00", 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. 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 26 de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário 
Marques Filho - Presidente. 9º) PARECER nº. 77/2011.- Ao Projeto de Lei nº 49/2011. 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 49/2011, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Altera a ementa e o 
caput artigo 1º da Lei 4.691/10", 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 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 26 de 
Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 10º) PARECER nº. 
78/2011.- Ao Projeto de Lei nº 50/2011. 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 50/2011, de autoria do Chefe do 
Poder Executivo, que "Autoriza o Poder Executivo despender valor para premiação do Baile 
da Pérola Negra", 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 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 26 de Abril de 2011. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 11º) PARECER nº. 79/2011.- Ao Projeto de 
Lei nº 51/2011. 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 51/2011, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza 
firmar convênio com a União Internacional Protetora dos Animais", são de parecer favorável, 
eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a 
tramitação. Fica registrado o voto vencido da Vereadora Sônia de Fátima Calidone dos 
Santos, ressaltando que não concorda com convênio celebrado com a UIPA, tendo em vista 
que a entidade nunca prestou contas da aplicação da verba recebida e que é pública e notória a 
inoperância da UIPA em ralação aos animais abandonados pelas vias públicas da cidade. 
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, menos um voto da 
vereadora Sra. Sônia de Fátima Calidone dos Santos, 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 26 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. 12º) Requerimento Voto de Pesar nº. 
0098/2011.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Benedito de Souza. Autoria. Carlos Alberto 
Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 26 de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 13º) 
Requerimento Voto de Pesar nº. 0099/2011.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Romeu 
Staveli Guidetti. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Abril de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 14º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00100/2011.- 
Voto de pesar pelo falecimento Sra. Angelina Pereira Lima Iamarino. Autoria. Luis Herminio 
Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 26 de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 15º) 
Requerimento Voto de Pesar nº. 00101/2011.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria 
Manoelina Felisardo. Autoria. Luis Herminio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Abril de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 16º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00102/2011.- 
Voto de pesar pelo falecimento Sra. Francisca Conceição. Autoria. Mauro Antonio Moreno. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 
de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 17º) Requerimento 
Voto de Pesar nº. 00103/2011.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Jorge Rodrigues Coelho. 
Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 26 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, o Sr. Presidente passa de imediato aos 
Requerimentos. 18º) Requerimento nº. 00118/2011.- Requer oficiar a Direção da Viação 
Cristália, objetivando a construção de um ponto de ônibus, dotado de cobertura e bancos em 
frente ao edifício João Orcini. Autoria. Carlos Alberto Sartori. A seguir, pela ordem, o 
vereador Flávio Anísio Pavinato manifesta interesse em discutir a presente matéria. 
DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de 
Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 19º) Requerimento nº. 
00124/2011.- Oficiar a 3ª Companhia do 26º Batalhão da Polícia Militar do Estado de São 
Paulo, locada em Itapira, solicitando ronda policial nos bairros rurais de Eleutério, Barão de 
Ataliba Nogueira e Ponte Nova. Autoria. Mauro Antonio Moreno. A seguir, pela ordem, o 
vereador Flávio Anísio Pavinato manifesta interesse em discutir a presente matéria. 
DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de 
Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 20º) Requerimento nº. 
00125/2011.- Requer oficiar a Direção da empresa de transporte coletivo urbano e 
semi-urbano Itajaí, solicitando que a mesma estenda o atendimento com a linha de ônibus ao 
bairro rural Ponte Nova após as 18h00. Autoria. Mauro Antonio Moreno. A seguir, pela 
ordem, o vereador Flávio Anísio Pavinato manifesta interesse em discutir a presente matéria. 
DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de 
Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 21º) Requerimento nº. 
00126/2011.- Congratulação com os participantes e organizadores do Motor Rock pelo 
brilhante evento realizado em nossa cidade. Autoria. Carlos Alberto Sartori. A seguir, pela 



ordem, o vereador Carlos Alberto Sartori manifesta interesse em discutir a presente matéria. 
DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de 
Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 22º) Requerimento nº. 
00127/2011.- Voto de Congratulação com a judoca itapirense Juliana Rodrigues pela 
conquista do Campeonato Estadual de Judô Sub-20. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. A 
seguir, pela ordem, o vereador Flávio Anísio Pavinato manifesta interesse em discutir a 
presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 26 de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 23º) 
Requerimento nº. 00128/2011.- Voto de Congratulação com os atletas itapirense pela 
brilhante participação durante a 1ª Copa Rio Pardo de Jiu-Jítsu. Autoria. Luis Henrique 
Ferrarini. A seguir, pela ordem, o vereador Flávio Anísio Pavinato manifesta interesse em 
discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 26 de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 
24º) Indicação nº. 00241/2011.- Sugere ao Sr. Prefeito determinar o departamento 
competente avaliar a situação das luminárias no Parque Juca Mulato, objetivando reparos no 
sistema de iluminação do local. Autoria. Carlos Alberto Sartori. A seguir, pela ordem, o 
vereador Flávio Anísio Pavinato manifesta interesse em discutir a presente matéria. 
DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de 
Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 25º) Indicação nº. 
00244/2011.- Sugere execução de obra de revitalização e reurbanização na Praça central do 
Conjunto habitacional Flávio Zacchi. Autoria. Carlos Alberto Sartori. A seguir, pela ordem, o 
vereador Flávio Anísio Pavinato manifesta interesse em discutir a presente matéria. 
DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de 
Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 26º) Indicação nº. 
00245/2011.- Sugere execução de obra de revitalização e reurbanização no Ginásio José 
Bonifácio Coutinho Nogueira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. A seguir, pela ordem, o 
vereador Flávio Anísio Pavinato manifesta interesse em discutir a presente matéria. 
DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de 
Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 27º) Indicação nº. 
00246/2011.- Sugere execução de operação tapa-buracos ou recapeamento asfáltico na estrada 
do bairro rural do Tanquinho, nas proximidades do Sítio dos Leme. Autoria. Carlos Alberto 
Sartori. A seguir, pela ordem, o vereador Flávio Anísio Pavinato manifesta interesse em 
discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 26 de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 
28º) Indicação nº. 00247/2011.- Sugere denominar via ou logradouro público de nossa cidade 
de Professora Áurea Rossi Duarte. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Abril de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 29º) Indicação nº. 00250/2011.- 
Sugere ao Sr. Prefeito contratar professores para atuarem no Centro de Lazer Hideraldo Luiz 
Bellini em aulas de Natação e Hidroginástica. Autoria. Carlos Alberto Sartori. A seguir, pela 
ordem, o vereador Flávio Anísio Pavinato manifesta interesse em discutir a presente matéria. 
DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de 
Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 30º) Indicação nº. 
00251/2011.- Sugere execução de obras de recapeamento na rua Marechal Hermes da 
Fonseca, na Vila Izaura. Autoria. Carlos Alberto Sartori. A seguir, pela ordem, o vereador 
Flávio Anísio Pavinato manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À 
ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Abril de 2011. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 31º) Indicação nº. 00253/2011.- Sugere ao 



Sr. Prefeito determinar o Departamento de Trânsito disciplinar melhor a parada de ônibus e 
vans em frente a Escola Estadual Elvira Santos de Oliveira, no embarque e desembarque de 
alunos. Autoria. Carlos Alberto Sartori. A seguir, pela ordem, o vereador Flávio Anísio 
Pavinato manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO 
DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Abril de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 32º) Indicação nº. 00254/2011.- Sugere ao Sr. Prefeito 
determinar ao setor competente realizar ação contundente de repressão, a fim de coibir os 
'flanelinhas' que atuam na praça Bernardino de Campos e nas proximidades do Mercado 
Municipal. Autoria. Sônia de Fátima Calidone dos Santos. A seguir, pela ordem, o vereador 
Manoel de Alvário Marques Filho manifesta interesse em discutir a presente matéria. 
DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de 
Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 33º) Indicação nº. 
00255/2011.- Sugere denominar via ou logradouro público de nossa cidade de Antônio 
Momesso, popular Tonico. Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. DESPACHO: APROVADA 
POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Abril de 2011. a) Manoel 
de Alvário Marques Filho – Presidente. 34º) Indicação nº. 00256/2011.- Sugere ao Sr. 
Prefeito determinar ao setor competente ou então tomar as medidas necessárias para que a 
Avenida Rio Branco receba iluminação nos dois lados da via. Autoria. Décio Da Rocha 
Carvalho. A seguir, pela ordem, o vereador Flávio Anísio Pavinato manifesta interesse em 
discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 26 de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 
35º) Indicação nº. 00257/2011.- Sugere construção de redutor de velocidade tipo lombada na 
rua Zoé Batista de Godoy, no Parque Felicidade II. Autoria. Mauro Antonio Moreno. A 
seguir, pela ordem, o vereador Flávio Anísio Pavinato manifesta interesse em discutir a 
presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 26 de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 36º) 
Indicação nº. 00258/2011.- Sugere denominar via ou logradouro público de nossa cidade de 
Dr. Paulo Fernandes. Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Abril de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 37º) Indicação nº. 00259/2011.- Sugere ao Sr. Prefeito 
realizar estudo objetivando a implantação de programa de segurança nas escolas da rede 
municipal com instalação de câmeras de segurança. Autoria. Mauro Antonio Moreno. A 
seguir, pela ordem, o vereador Flávio Anísio Pavinato manifesta interesse em discutir a 
presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 26 de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 38º) 
Indicação nº. 00260/2011.- Sugere ao Sr. Prefeito determinar o fechamento dos velórios 
municipais durante o horário das 23h00 às 06h00. Autoria. Mauro Antonio Moreno. A seguir, 
pela ordem, o vereador Flávio Anísio Pavinato manifesta interesse em discutir a presente 
matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 
26 de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 39º) Indicação nº. 
00261/2011.- Sugere execução de limpeza em área existente no fundo das casas abrigadas na 
rua Hideo Cachiba, bairro Istor Luppi. Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Abril de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 40º) Indicação nº. 00262/2011.- 
Sugere ao Sr. Prefeito, que em conjunto com as secretarias e departamentos competentes, 
implante em Itapira o serviço chamado 'Disk Idoso'. Autoria. Mauro Antonio Moreno. A 
seguir, pela ordem, a vereadora Sônia de Fátima Calidone dos Santos manifesta interesse em 
discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador 



Antonio Caio", aos 26 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: 
41º) Ofício SNJ n. 387/2011. Ref. Requerimento n. 079/2011.- Conforme cediço, o 
vereador Carlos Alberto Sartori, requereu explicações da Secretaria Municipal de Saúde sobre 
a presença de um pediatra de plantão no Hospital municipal. Autoria. Prefeito Municipal 
DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Abril de 2011. a) Manoel 
de Alvário Marques Filho - Presidente. 42º) Ofício SNJ n. 388/2011. Ref. Requerimento n. 
074/2011.- Conforme cediço, o vereador Carlos Alberto Sartori, requereu informações sobre a 
suposta ausência de equipamentos completos de primeiros socorros junto às ambulâncias. 
Autoria. Prefeito Municipal DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 
de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 43º) Ofício SNJ n. 
394/2011. Ref. Requerimento n. 081/2011.- Conforme cediço, o vereador Mauro Antonio 
Moreno, requereu a relação das obras realizadas pela Administração Municipal durante o ano 
de 2010. Autoria. Prefeito Municipal DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 26 de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 44º) Ofício SNJ 
n. 386/2011. Ref. Requerimento n. 073/2011.- Conforme cediço, o vereador Carlos Alberto 
Sartori, requereu informações sobre a quantidade de valor que a Secretara de Ensino repassa 
para a Associação de Pais e Mestres das Escolas Municipais de Ensino Fundamental. Autoria. 
Prefeito Municipal DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Abril 
de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 45º) Ofício SNJ n. 395/2011. Ref. 
Requerimento n. 091/2011.- Conforme cediço, o vereador Luis Henrique Ferrarini, requereu 
informações concernentes a Quadra "Orlando Zanovelo", localizada no bairro José Secchi. 
Autoria. Prefeito Municipal DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 
de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 46º) Ministério da 
Saúde Nº Ref. 002537; 001625; 000614/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 
43.774,23. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Abril de 2011. 
a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 47º) Prefeitura Municipal de Itapira:  
Informações sobre o número de atendimentos realizados pela equipe técnica de habitação 
referente ao Residencial "Hélio Nicolai", no período que esteve locada na antiga Estação da 
FEPASA. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Abril de 2011. 
a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 48º) Secretaria de Esportes e Lazer: 
Convite para o encerramento da 5ª Copa Cristovinho de Futebol de Base/Itapira 2011 a 
realizar-se no dia 27 do corrente ano, às 19:00, nas dependências do Estádio Municipal Cel. 
Francisco Vieira. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Abril de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 49º) Casa Grande Hotel: Convite 
para a noite de autógrafos do livro "A Senhora da Bengala Mágica e outras senhoras", de 
Thiago Menezes, a realizar-se no dia 29 de abril de 2011, às 19:00, nas dependências da Casa 
Grande Hotel, situada à Rua Francisco Glicério, nº 199, Centro - Itapira-SP. DESPACHO: 
CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 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) Veto Total ao Autógrafo nº 
010/2011, ao Projeto de Lei 010/2011,- Que Dispõe sobre a reserva de vagas para idosos nos 
estacionamentos. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO 
SARTORI:  “Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, imprensa, boa noite. 
Venho a esta tribuna para tecer algumas palavras sobre o projeto de minha autoria, onde 



garante os direitos dos idosos. O idoso não precisa possuir carteira de habilitação para usufruir 
das vagas exclusivas existentes em nossa cidade. Acredito que apenas estamos adequando a 
lei federal junto a nossa cidade. Basta o idoso estar cadastrado na secretaria competente de 
nosso município para garantir seus direitos. O veículo possuirá uma identificação justificando 
que o idoso é proprietário do automóvel. As vagas estão demarcadas e adequadas. Acredito 
que o projeto não está gerando nenhum tipo de despesa para o nosso município e sim 
regularizando uma lei federal. A lei federal diz que basta ser idoso e não há necessidade de o 
mesmo ser habilitado. Acredito que os nobres vereadores votaram favorável ao projeto 
pensando nas dificuldades que os idosos possuem. Acredito que todas as pessoas possuem 
parentesco ou amigos idosos. As vagas beneficiarão os idosos. Devemos pensar que um dia 
também ficaremos idosos. Devemos pensar no cidadão que utiliza esse tipo de benefício 
disponibilizado através de uma lei federal. O Estatuto do Idoso é muito claro. Não há 
necessidade de turbulência. Acredito que estou fazendo valer o direito das pessoas idosas. 
Como vereadores e legisladores devemos constatar o que realmente é bom para os cidadãos, 
assim como também para a nossa cidade... Aparte concedido ao Vereador Sr. Flávio Anísio 
Pavinato: Vossa excelência está falando sobre a questão de constitucionalidade do projeto. 
Existe, segundo o jurídico desta Casa, uma questão de inconstitucionalidade no projeto. 
Gostaria que o jurídico desta Casa se manifestasse em relação a essa questão. Acredito que o 
parecer disponibiliza as informações em relação a esse assunto. É constitucional ou 
inconstitucional?... Continuando o orador: O projeto não está criando nenhum tipo de 
despesa. O projeto deveria ser barrado no início de sua tramitação. Depois que todos votaram 
o projeto, acredito que o mesmo não deve retroagir. Não está correta essa situação. Não existe 
nenhum tipo de despesa. Peço aos senhores vereadores para que votem favorável ao projeto, 
pois automaticamente todos estarão trazendo benefícios aos idosos de nossa cidade. Peço 
novamente aos senhores para que votem favorável ao projeto de lei de minha autoria. 
Acredito que estaremos fazendo justiça. Boa noite a todos.” A seguir, faz uso da palavra o 
Vereador Sr. FLÁVIO ANÍSIO PAVINATO:  “Senhor presidente, senhores vereadores, 
público presente, amigos ouvintes da Rádio Clube, boa noite. Venho a esta tribuna para falar a 
respeito do veto porque é uma questão muito lógica. Participo do Lar São Vicente de Paulo há 
muitos anos. Sempre que necessitávamos estacionar em qualquer vaga existente na Praça 
Bernardino de Campos, hospitais, logradouros público, dentre outros, estacionávamos e 
parávamos normalmente, sendo que nunca houve obstrução do fluxo de trânsito. Nunca houve 
retratação por parte das autoridades. Não fiz parte da votação do projeto. O nobre vereador 
Carlinhos disse sobre a questão de constitucionalidade, lembrando que o parecer diz que é 
inconstitucional. Não posso, como vereador, votar favorável em uma questão inconstitucional. 
Fica pesado para os vereadores desta Casa votar um projeto que se apresenta inconstitucional. 
Em relação as vagas disponibilizadas aos idosos posso dizer que sou favorável, mas gostaria 
de ressaltar que as vagas já existem. Paramos em frente ao banco Itaú com todos nossos 
idosos. Todos os idosos descem do carro e vão resolver os problemas no banco. Existe 
respeito por parte das pessoas encarregadas em fiscalizar as imediações da Praça Bernardino 
de Campos. Essas pessoas sempre estão presentes na localidade para auxiliar os idosos. Não 
vejo motivo para votar contra o veto. Acredito que deveríamos aprovar o veto pela questão de 
constitucionalidade. Muitos familiares aproveitarão a oportunidade para usufruírem da vaga 
disponibilizada aos idosos. É complicado colocarmos em discussão um projeto como esse. 
Muitas pessoas utilizam crianças para se beneficiarem nas filas dos bancos. É a mesma 
situação. Acredito que fica um ponto de interrogação. Somente isso que gostaria de dizer. 
Muito obrigado e boa noite a todos.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS 
HENRIQUE FERRARINI:  “Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários desta 



Casa, boa noite. Gostaria de agradecer a presença de todos na pessoa do Sr. Alberto Mendes. 
Realmente o nobre vereador Carlinhos possui razão, pois o projeto foi aprovado por 
unanimidade nesta Casa. Acredito que qualquer pessoa nesta Casa, como prefeito, faria o que 
o Toninho Bellini fez, ou seja, a elaboração do veto. Por quê? Porque a situação é de 
competência do Executivo. Não sou advogado e concordo que sou leigo em relação a essa 
matéria. A empresa NDJ disponibilizou informações sobre o motivo da inconstitucionalidade 
do projeto. O prefeito Toninho Bellini é mal ou não gosta dos idosos de nossa cidade? Nada 
disso, pois acredito que ninguém é contra os idosos. Muitas vezes as pessoas tentam induzir 
os fatos. Então, acredito há uma oportunidade para o prefeito elaborar o mesmo projeto 
destacando que o mesmo foi idéia do nobre vereador Carlinhos Sartori. Acredito que 
aprovaremos sem problema nenhum. Entendo a posição do prefeito, pois a lei proíbe que o 
Legislativo elabore esse tipo de matéria. Foi por esse motivo que o prefeito vetou o projeto. 
Infelizmente situações idênticas a essa se tornaram motivo de disputa política e queda de 
braço. Com essas situações, infelizmente, quem perde é o idoso. Gostaria de dizer que votarei, 
juntamente com minha bancada, favorável ao veto de autoria do prefeito. Muito obrigado.” A 
seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MANOEL DE ALVÁRIO MARQUES FILHO:  
“Senhor presidente, nobres colegas, público presente, ouvintes da Rádio Clube, internautas, 
boa noite. Ouvi atentamente o que o nobre vereador Carlinhos Sartori, autor do projeto, disse. 
Gostaria de dizer que o nobre edil comete algumas indelicadezas com os colegas. Toda vez 
que esse tipo de fato acontecer me encarregarei de vir a esta tribuna. Primeiramente o nobre 
vereador disse que existe uma lei federal que protege essa situação. Se o vereador possui 
ciência desse fato por que o nobre vereador elaborou o projeto? Se existe lei federal, acredito 
que não há a necessidade de criar lei municipal. Afirmar que seria somente para sacramentar e 
garantir o direito do idoso, acredito que seria a mesma coisa de falar mal e afirmar que os 
vereadores são incompetentes. Não há lei maior que a lei federal. O vereador Ferrarini foi até 
um pouco complacente com o vereador Carlos Sartori. Vossa excelência deveria dizer que o 
nobre vereador usou do Expediente para colocar os demais vereadores em situação difícil. 
Não posso votar como presidente desta Casa, mas gostaria de me manifestar. Essa situação 
não é legal perante os colegas. Se existe lei federal e nenhuma lei é capaz de derrubar essa 
situação, a não ser através de revogação, acredito que está garantido o direito dos idosos. 
Todos os idosos que estão ouvindo não precisam ficar preocupados, pois votar contra o veto 
não mudará em absolutamente nada a situação em nossa cidade. É notório que os idosos 
possuem direito adquirido garantido. A lei federal, como o próprio autor do projeto disse, 
protege a situação dos idosos. É obrigatório que o município direcione 5% das vagas aos 
idosos, lembrando que as mesmas estão demarcadas em nosso município. Qualquer pessoa 
não idosa que usufrua das vagas será penalizada. Acredito que o nobre vereador somente quer 
fazer média nas costas dos demais vereadores. Não posso admitir uma situação dessas. É 
brincadeira. Também votei o projeto. Outros vetos também foram aprovados nesta Casa. 
Vários vereadores entenderam a situação. Não posso aceitar as afirmações do nobre vereador 
Carlinhos. Não posso aceitar média sentimental, assim como também não posso aceitar que o 
nobre vereador coloque os demais colegas em situação difícil. Não vou admitir essa situação. 
Toda discussão técnica pode ser discutida nesta Casa em nível técnico. Não posso votar para 
somente consagrar e consolidar uma lei municipal. Como seremos chamados? Isso é um erro 
clássico que não poderia ter sido cometido pelo nobre vereador. Aceitaria esse tipo de erro 
somente pelos vereadores que não possuem conhecimento jurídico, mas vale ressaltar que o 
nobre edil possui formação jurídica. Portanto, o mesmo sabe como funcionam as coisas. 
Aliás, o nobre vereador trabalhou muito tempo no gabinete da Prefeitura na administração 
passada. O nobre vereador conhecia sobre os projetos, assim como das leis. Então, é 



inadmissível aceitar que o nobre vereador faça média nas costas dos demais vereadores desta 
Casa. Toda vez que o nobre vereador elaborar projeto técnico e sério, automaticamente 
discutirei, assim como também elogiarei o nobre edil, mas gostaria de ressaltar novamente 
que não aceitarei média nas costas dos demais vereadores que compõem esta Casa. Então, 
devemos deixar claro que votar a derrubada do veto nada mais é do que colocar a lei no seu 
devido lugar, ou seja, a lei federal existe e está em pleno vigor, lembrando que nada será 
mudado. Elaborar uma lei municipal e dizer que está somente reafirmando uma lei federal, 
acredito que seria a mesma coisa de afirmar que esta Casa não sabe legislar. Foi solicitado um 
parecer jurídico. Por que o nobre vereador, autor da matéria, não solicitou o parecer antes de 
votarmos o projeto? O nobre vereador é formado em advocacia e integrante das comissões 
desta Casa. Não me manifestaria se o nobre vereador estivesse somente falando tecnicamente 
sobre o projeto ou se realmente a vaga dos idosos estivessem em risco. O nobre vereador 
cometeu vários equívocos em relação a esse assunto. Na realidade estamos apenas votando 
pela legalidade de uma lei existente. A lei federal é ampla, pois a mesma abarca toda a 
situação. Infelizmente o nobre vereador somente quer fazer média nas costas dos vereadores 
desta Casa. Não voto, mas gostaria de deixar claro e registrado em ata que caso a presidência 
dessa Casa votasse, automaticamente optaria a favor da derrubada do veto, pois não 
prejudicaria nenhum idoso. As vagas estão demarcadas em nossa cidade. Caso não existisse as 
referidas vagas caberia ao nobre vereador cobrar a situação do Executivo. Desse modo, 
poderia até concordar com o vereador e vir a esta tribuna para reafirmar as palavras do 
mesmo. Não é pelo fato de que faço parte do grupo que afirmarei que todas as situações estão 
corretas. Todos cometem erros, pois, caso contrário, todos afirmariam que as pessoas do 
Executivo seriam Deus... Aparte concedido ao Vereador Sr. Luis Hermínio Nicolai:  Os 
idosos que comprovarem que possuem mais de 60 anos serão beneficiados com a carteirinha. 
Desse modo, os idosos estarão credenciados a estacionar nas vagas disponibilizadas. As vagas 
estão disponibilizadas de acordo com a lei federal... Continuando o orador: A lei é clara e o 
idoso não precisa possuir nenhuma carteirinha. O próprio vereador sabe disso. Basta somente 
o idoso apresentar seu RG, identificando, desse modo, sua idade. Qual é o prejuízo? Enquanto 
for presidente e vereador desta Casa, gostaria de deixar bem claro que não aceitarei médias 
nas costas dos demais vereadores. Gostaria que alguém viesse a esta tribuna e me falasse se 
estou errado. Não gostaria que saísse nos noticiários que estamos apenas reafirmando uma lei 
federal. Acredito que a situação ficaria muito ruim para esta Casa, lembrando que todos 
afirmariam que o Legislativo estaria louco. Muito obrigado e boa noite.” A seguir, faz uso da 
palavra a Vereadora Sra. SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS:  “Senhor 
presidente, senhores membros da Mesa, senhores vereadores, imprensa, público presente, 
internautas, ouvintes, boa noite. Gostaria de cumprimentar a todos os presentes na pessoa da 
Sra. Cidinha, lembrando que a mesma foi minha companheira de OAB. Gostaria de iniciar a 
minha fala lendo um texto de autoria da Cecília Meireles. Deparei-me com esse texto quando 
possuía apenas 12 anos de idade. É um texto muito bonito. O texto reflete a minha 
perplexidade na data de hoje. O texto se chama “As Estações Perplexas.” Como possuo vinte 
minutos de pronunciamento, acredito que conseguirei ler o poema da Cecília Meireles e logo 
em seguida discorrer sobre alguns fatos. O texto diz o seguinte: “Naturalmente por culpa 
desses engenhos clandestinos, que gregos e troianos estão atirando ao espaço, que as estações 
se equivocaram. O inverno de barbas brancas insiste com a primavera que seu tempo ainda 
não passou. Enquanto a primavera, com suas coroas desmanchadas, vê avançar o verão de 
roupas de fogo e não sabe o que fazer de flores e pássaros. As estações perplexas, mas bem 
educadas, apresentam suas razões com bons modos. Não por desejarem estar no cartaz, mas 
pela disciplina do próprio ofício. Elas, antigamente, executavam suas danças com grande 



acerto. Enquanto uma andava no primeiro plano, com seus véus e outros assessórios, as 
outras, com muita elegância, evoluíam em planos sucessivos esperando o momento de se 
apresentarem com todo o seu brilho e poder. Mas com tais engenhos que perfuram o espaço, 
embora tão miseráveis em relação ao universo como um espinho no pé de um elefante, creio 
que sempre há distúrbios e só assim me parece explicável que neste mês de novembro 
passamos ainda trazer roupas de lã. Pelo jardim há numerosos estragos. As plantas andam 
meio loucas. Gardênias que costumam desabrocharem em dezembro abriram repentinamente 
em outubro e agora, secas, caem melancolicamente querendo ainda conservar o perfume e o 
aveludado nas pétalas queimadas. Qualquer flor que aparece, por saber que estamos na 
primavera, vem o vento e as desfolham, vem o frio e as fazem murchar, vem a chuva e as 
arrastam para o chão. O que aconteceu? – Pensam as folhas. Sim, porque as flores pensam e 
logo desaparecem tristes, pois as flores também ficam tristes. Quanto aos passarinhos, nessa 
região, os sabiás, pardais, pintassilgos e cambaxirras, onde o dia inteiro o ar está cheio de 
pios, cantos, lamentos, beijinhos d'água e risadinhas verdes e azuis, os passarinhos não sabem 
mais onde fazer seu ninho e por acharem tão fria essa primavera abandonam as árvores de ar 
condicionado e metem-se pelos vãos das telhas e pelos canos de aquecedores. Quanto aos 
pobres humanos, uns andam com gripes invernais muito prolongadas e outros não sabem o 
que fazer do seu belo guarda roupa de verão. Todas as manhãs olham-se para o céu. Onde 
estamos? Na Holanda, em Paris ou na Suíça? Vem o vento ríspido misturar os nossos papéis, 
sacudir as trepadeiras, estremecer as portas e distribuir torcicolos. A lama respinga por toda 
parte. Nunca se sabe se o pé vai entrar numa poça ou num bueiro. E a primavera? Prima-dona 
espera em seu camarim um pouco rouca, enquanto gregos e troianos jogam para o alto seus 
engenhos que valem palácios, museus, hospitais, universidades, teatros, pacíficas habitações 
terrenas que seriam felizes com um pouco de graça e amor.” Por que acabei de ler esse poema 
aos senhores? Porque até agora ninguém explicou o que deve ser explicado para a população. 
Estou tão perplexa quanto “As Estações” de Cecília Meireles. Há uma lei federal? Há uma lei 
federal. A lei federal exige o cartão. A lei do Carlinhos não exige o cartão. É bom que se diga 
que possuímos uma população idosa em nossa cidade. Gosto demais dessa população. 
Inclusive, meu sogro possui 85 anos, embora limitado, o mesmo não dirigi mais. Não dirigi 
pelo fato de que meu sogro possui 85 anos, mas gostaria de lembrá-los que é um pessoa com 
plena saúde. Meu sogro possui filhos. Então, o projeto do Carlinhos diz que esse filho poderá 
pegar esse idoso para levá-lo até onde o mesmo necessita. Esse é o primeiro ponto. Fico 
perplexa quando o prefeito alega que esse tipo de projeto não é de nossa competência. O 
Legislativo não pode legislar onde esteja embutido qualquer valor econômico. O referido 
projeto não embuti nada disso. Sou contra o veto. Votei favorável ao projeto, lembrando que 
sou advogada. Não adianta vir com pareceres expedidos por diferentes órgãos. Manoel, 
gostaria de fazer das suas palavras as minhas. Existe uma lei, sendo que o vereador Carlinhos 
está aperfeiçoando a referida lei. O que vai mudar com a lei do Carlinhos? E o veto? Onde a 
Prefeitura possuirá gastos? Então, é um veto político. Por esse motivo digo que estou 
perplexa. O próprio vereador Carlinhos apresentou um projeto isentando as passagens de 
ônibus para as pessoas com idade entre 60 e 65 anos. É verdade? Sim. Como esta Casa votou? 
Aprovou o projeto. Esse fato o prefeito poderia vetar, mas não vetou. O prefeito não vetou 
porque ele queria ajudar seus amigos da Itajaí. Na semana passada foi votado nesta Casa 
dinheiro direcionado a Itajaí. Esta Casa assinou um cheque em branco para o prefeito Toninho 
Bellini. Ninguém sabe o quanto a Itajaí receberá. O projeto mexia com dinheiro, pois isentava 
o idoso, entre 60 a 65 anos, de pagar a passagem. O que o prefeito fez? Enviou a esta Casa um 
projeto sem disponibilizar informações sobre o valor. É um absurdo. Não posso dizer que uma 
coisa é certa para uma pessoa e errado para outra. O mesmo pau que bate em Chico, bate em 



Francisco. O Barros Munhoz fazia a farra do boi com o dinheiro do povo. O Toninho Bellini 
também está fazendo. Não posso concordar com isso, pois se discordar de um, 
automaticamente não posso concordar com outro. Devemos colocar os pingos nos 'i' e dizer 
para a população o que é correto. Não adianta, Mino, como bom samaritano e irmão do 
prefeito, vir a esta tribuna e dizer coisas desnecessárias. Elaborei uma emenda relacionada a 
um comodato para uma empresa. E se a empresa não cumprir? O que acontecerá? Por esse 
motivo que elaborei a emenda. Desse modo, a terreno voltará para o município. Por esse 
motivo peguei o texto de autoria da Cecília Meireles. O Executivo não está elaborando 
projetos corretos. Foi necessário elaborar uma emenda, pois se a empresa não cumprir o que 
está determinado em lei, automaticamente o terreno voltará para o município. Você é 
advogado, Manoel, e sabe que existe um ditado no Direito que diz o seguinte: “O que não está 
nos autos, não está no mundo.” Portanto, Manoel, caso não existisse uma cláusula dizendo 
que se a empresa não cumprisse aquilo o que estaria no projeto, acredito que a mesma poderia 
ir embora e ficar com o terreno, através de comodato, por 30 anos. O Poder Executivo deveria 
elaborar um projeto de lei descente. Olha que loucura. Projetos inadequados estão vindo do 
Executivo. Estamos corrigindo os projetos. Por que a Prefeitura está barrando os nossos 
projetos? Essa situação deveria ser revista antes. Caso todos estivessem errado, acredito que 
todos assumiriam o erro. Esse erro não lesaria o município. Gostaria de saber onde esse 
projeto lesa o nosso município. Caso alguém prove essa situação, conseqüentemente votarei 
favorável ao veto... Aparte concedido ao Vereador Sr. Manoel de Alvário Marques Filho: 
Agora vou usar a palavra de vossa excelência. Fico feliz com essa situação. Vossa excelência 
disse três coisas. Vossa excelência elaborou uma emenda, sendo que em minha opinião é 
perfeita. Aliás, quando a emenda de vossa excelência foi elaborada, a mesma, 
automaticamente, corrigiu o erro. É o que vem a calhar, ou seja, não existe ninguém perfeito 
na Prefeitura. Quando algum projeto não está adequado, acredito que cabe a esta Casa corrigir 
os erros. A emenda de sua autoria zela e, acima de tudo, resguarda o patrimônio público. O 
projeto relacionado aos idosos entre 60 e 65 anos, em pese estar errado e ser inconstitucional, 
não beneficia, através de lei federal, os idosos entre 60 e 65 anos. Fico feliz, pois não discuti 
tecnicamente com vossa excelência. Muito obrigado... Continuando a oradora: O projeto 
não é idêntico ao projeto federal. Existirá uma lei municipal, onde está permitindo que alguém 
leve o seu idoso. Desculpe-me, Flávio, discordar de vossa excelência, pois é obvio que todos 
sabem que o veículo do Lar São Vicente possui logotipo. Então, é obvio que o veículo pode 
estacionar em qualquer lugar... Aparte concedido ao Vereador Sr. Flávio Anísio Pavinato: A 
senhora se equivocou, pois quatro veículos não possuem logotipo do Lar São Vicente... 
Continuando a oradora: Então, acredito que vejo somente um deles. Outro assunto 
lamentável é quando dizem que há fiscalização. Existe uma indicação de minha autoria 
solicitando fiscalização de trânsito em nossa cidade. Muitas pessoas estacionam seus veículos 
em locais inapropriados. Ontem de manhã foi necessário chamar um guarda municipal para se 
deslocar até a Praça Bernardino de Campos, pois havia uma pessoa abordando os carros no 
semáforo. Não sou ninguém para falar sobre os colegas, mas gostaria que meus colegas 
colocassem as mãos na consciência. O primeiro ponto é que votamos esse projeto. O segundo 
ponto é que esse projeto não prejudica em absolutamente nada a atual administração e não 
lesa o patrimônio público. O projeto somente está disciplinando que não há a necessidade de o 
idoso estar dirigindo o veículo. Não é cópia fiel do projeto federal. Qual projeto é mais grave? 
O projeto que não desembolsa nenhum centavo ou o projeto que o prefeito decidiu em não 
vetar? A única explicação, em minha opinião, é que o prefeito quis ajudar seus amigos da 
Itajaí. O prefeito Toninho Bellini está querendo ajudar os seus amigos da Itajaí igualmente o 
Barros Munhoz quis ajudar seus amigos do Hotel Fazenda. Como posso concordar com essas 



situações? O mesmo pau que bate em Chico, bate em Francisco. Então, senhores vereadores, 
acredito que devemos colocar os pingos nos 'i'. Estou perplexa. Caso esta Casa não derrube 
esse veto, conseqüentemente sairei desta Casa mais perplexa ainda. A população acreditará 
que estamos nesta Casa para brincadeiras. Em minha opinião, esse assunto não é brincadeira. 
Não devemos desqualificar ninguém, pois o jurídico desta Casa não disse que o projeto é 
inconstitucional. Caso tivesse falado, acredito que o projeto seria barrado nas comissões. 
Ninguém é perfeito. Devo fazer o melhor como vereadora desta Casa. Sou advogada 
especialista em direito do trabalho. Todos sabem dessa situação. O jurídico está nesta Casa há 
mais de 20 anos. Possuímos confiança nessa pessoa, pois a mesma sempre trabalhou bem. O 
jurídico pode ter se equivocado, mas o equívoco vai prejudicar o quê? Então, acredito que isso 
é queda de braço do prefeito. Caso o projeto fosse de autoria de outro vereador o prefeito 
vetaria o referido projeto? É uma pergunta que não quer calar. Acredito que ninguém possui 
bola de cristal para responder essa questão. Devemos colocar a mão na consciência. Votamos 
e aprovamos o projeto, mas o prefeito ou seu secretário jurídico decidiu vetar a situação 
alegando que não é de competência do Legislativo elaborar esse tipo de projeto. Devemos 
ficar preocupados, pois futuramente não saberemos o que será de nossa competência. Não 
devemos votar todas as situações que o prefeito nos impõe. A ditadura já passou. Não guardo 
a menor saudade da ditadura. Parece-me que esse negócio faz escola. Um determinado 
indivíduo saiu pelo fato de que foi ditador por muitos anos e outro ainda não aprendeu com as 
situações. O prefeito atual conseguiu se reeleger. Acredito que o prefeito imagina que também 
pode ser ditador. Não é possível. Devemos começar a ficar preocupados com essa situação. É 
uma situação em que não onera os cofres públicos. Como o prefeito envia um veto a esta 
Casa? O que será de competência deste Legislativo municipal? Hoje, senhores vereadores, 
possuímos o compromisso de mostrar que este poder é independente. Não terei problema se 
for a única a votar contra o veto. Peço aos senhores vereadores que votaram favorável ao 
projeto para que votem contra o veto. Devemos mostrar que esta Casa merece respeito. Não 
somos simples homologadores do prefeito, seja ele quem for. Somos vereadores, lembrando 
que estamos nesta Casa para fazer o melhor para a sociedade. Então, peço encarecidamente 
que cada vereador coloque a mão em sua consciência e derrube esse malfadado veto. Muito 
obrigada.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI:  “Boa 
noite senhor presidente, companheiros vereadores, público presente. Fico perplexo igualmente 
a nobre vereadora. Na verdade o projeto não mudará nada. Então, o projeto não é necessário, 
pois os direitos dos idosos constam em lei federal. Olhem o que acontece quando nos 
envolvemos em política. A vereadora está preocupada no sentido de minha pessoa ser bom 
samaritano. Não vou ser bom samaritano pelo fato de que nunca fui um bom samaritano. 
Sempre fui uma pessoa conciliadora, lembrando que nunca tive a oportunidade de ser líder do 
prefeito nesta Casa. Outros vereadores já passaram por essa situação. Há pouco tempo, como 
líder do prefeito, consegui reverter muitos fatos através do diálogo. Por que uma situação 
errada deve prosseguir e as pessoas não podem assumir o erro? Também votei favorável ao 
projeto. Caso a Prefeitura deixe passar qualquer projeto nesta Casa, acredito que as pessoas 
alegarão que o Executivo é a Casa da mãe Joana. Infelizmente em nosso país não 
conseguimos consertar as coisas. Cada pessoa diz o que quer e do modo que bem entende. O 
Executivo enviou outros projetos idênticos aos que foram vetados a esta Casa, lembrando que 
o nome dos vereadores em proporem a matéria foram citados nos mesmos. Possuo o parecer 
da NDJ, onde o mesmo alega que o projeto é inconstitucional. Possuímos a oportunidade de 
corrigir o projeto de lei. Não vou mais discutir sobre a questão do respeito nesta Casa. Não 
misturo os fatos. Infelizmente a política nos leva a desrespeitar algumas coisas. A vereadora 
possui tanta vontade de provar o erro do prefeito Toninho Bellini que a mesma preparou um 



discurso de autoria da Cecília Meireles. Acredito que essa situação é relacionada a revolta 
pessoal. Não podemos aceitar esse tipo de ato nesta Casa. Gostaria de dizer a todos para não 
me verem como irmão do prefeito e sim como vereador. Espero continuar legislando por 
muitos anos nesta Casa. Possuo a humildade e a dignidade de dizer que errei, caso aprovasse 
algum projeto inconstitucional. Gostaria de deixar claro que não existe nenhum tipo de queda 
de braço. Os idosos de nossa cidade possuem tudo o que necessitam. Caso o vereador 
Carlinhos tivesse aceitado minha sugestão, acredito que nada disso estaria acontecendo. É 
muito complicado inverter as situações. A essas alturas o Executivo teria elaborado um 
projeto idêntico a esse. Ninguém nunca conseguiu negociar as situações nesta Casa. Não sei 
se o veto será aprovado, mas gostaria que todos os vereadores ficassem a vontade para expor 
suas idéias. O Executivo constatou que o projeto é inconstitucional. Caso houve algum 
engano, acredito que ninguém será punido por essa situação. Ninguém precisa vir a esta 
tribuna e implorar uma situação. Discutimos sobre muitos projetos. O projeto diz que os 
idosos devem comprovar sua idade. A Prefeitura não enviou o relatório dos idosos a esta Casa 
pelo fato de que ninguém se cadastrou. Não tem como colocar os vagões na frente do trem. 
Caso vocês solicite algo me comprometerei em constatar quantas pessoas se cadastraram no 
programa. A imprensa deveria ser cartomante por citarem valores que ninguém sabe ao certo 
até o presente momento. Tudo o que se faz não presta. Futuramente formará outro grupo 
político e tudo o que foi feito até o presente momento será massacrado e enterrado. Nunca me 
achei melhor do que ninguém. Sou uma pessoa que gosta de conversar. A vereadora 
disponibilizou novas idéias, sendo que acatamos normalmente. Sempre elogiei e continuarei 
elogiando o trabalho da nobre vereadora. Convivi com a nobre vereadora por sete anos, sendo 
que aprendi muitas coisas com a mesma. Fico muito chateado quando a nobre vereadora 
continua insistindo em braço de ferro e maldade. Então, gostaria de deixar bem claro que 
estou embasado juridicamente. O povo de Itapira deve acreditar nessa situação. Houve um 
erro. Todos deveriam ser humildes de afirmarem que erraram. Não devemos dizer que a 
Prefeitura está fazendo errado. O idoso não será prejudicado em absolutamente nada. 
Infelizmente muitas pessoas de nosso país utilizam o bebê da vizinha para se beneficiar nas 
filas corriqueiras do dia-a-dia. Existe uma determinada minoria que usa a lei para se 
beneficiar. Podem ter certeza que muitas pessoas se beneficiarão com a questão dos idosos. A 
boa fé vai até determinado ponto. O que está na lei é difícil de ser cumprido. Imaginem o que 
não está na lei. Uma caixa de frutas pode ser estragada com apenas uma podre entre elas. Essa 
situação está presente em qualquer situação em nosso país. Gostaria de repetir pela terceira 
vez que a prova está em minhas mãos. O parecer está alegando que o projeto é 
inconstitucional. A Prefeitura não vetou o projeto para prejudicar o vereador Carlinhos. A 
minha boa intenção foi disponibilizada ao nobre vereador Carlinhos. Muitos fatos benéficos 
foram concretizados para a nossa população. A população sempre se esquece dos fatos. Cada 
pessoa possui um critério de julgamento. Tudo o que está sendo feito é no sentido de melhorar 
as coisas. Não adianta ficarmos discutindo essa situação. Possuo muita experiência para 
constatar a má fé das pessoas. Quando as pessoas quiserem direcionar a discussão para 
somente nos ofender, acredito que estarei presente nesta Casa para tentar provar o contrário... 
Aparte concedido ao Vereador Sr. Flávio Anísio Pavinato: Existe uma pessoa dentro desta 
Casa que me relatou há cerca de três meses que esteve estacionando o seu veículo em uma 
vaga para idoso. A fiscalização veio questionar essa pessoa. A pessoa chegou a perder a 
paciência, pois foi necessária a apresentação de RG. Não sei até onde vai a questão da 
fiscalização. A pessoa está presente nesta Casa e não há a necessidade de citar nome. Acredito 
que a fiscalização existe... Continuando o orador: Não há nenhum problema em solicitar a 
apresentação do RG. Acredito que o agente fiscalizador está mostrando a sua eficiência. A 



pessoa abordada mostrará que está dentro do previsto. Se uma determinada pessoa correr da 
polícia é notório que a mesma está devendo alguma coisa. Deixo todos os vereadores a 
vontade para votarem. Expus meu pensamento. Acredito que a aprovação do veto mostrará 
que não estamos indo contra a lei. Muito obrigado a todos.” A seguir, pela ordem, faz uso da 
palavra a Vereadora Sra. SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS:  “Gostaria de 
dizer que não preparei nenhum discurso. Solicitei para que os funcionários desta Casa 
ligassem o computador desta Casa. Desse modo, peguei o discurso de última hora. Isso prova 
que não preparei absolutamente nada. Muito obrigada.” A seguir, faz uso da palavra o 
Vereador Sr. ANTONIO ORCINI: “Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, 
funcionários desta Casa, internautas, boa noite. Não sei por onde começar. Todos os 
vereadores que me antecederam possuem razão. Não sei se o público entendeu a situação, 
pois independentemente se o projeto for aprovado ou rejeitado, acredito que não acontecerá 
nada. Gostaria de saber como votarei esse projeto. É uma situação muito complicada. A 
imagem do Legislativo ficará prejudicada caso todos os projetos sejam rejeitados. Acabamos 
de aprovar alguns vetos recentemente. É uma situação muita complicada para o líder do 
prefeito. Não gostaria de estar na pele do líder do prefeito. Acredito que é mais fácil 
elaborarmos uma indicação ou talvez um requerimento para que os nossos projetos não sejam 
vetados pelo Executivo... Aparte concedido ao Vereador Sr. Décio da Rocha Carvalho: 
Devemos solicitar parecer antes de elaborarmos algum projeto de lei. Desse modo, acredito 
que não acontecerá o que está acontecendo nesse exato momento. Como não consultamos o 
jurídico, automaticamente a responsabilidade cai sobre nossas costas. Então, devemos 
constatar o que é legal e ilegal... Continuando orador: O assessor jurídico é meu irmão. Não 
vou defendê-lo porque ele não precisa disso. O jurídico desta Casa fica em uma situação 
muito complicada, pois os vereadores querem que o projeto seja elaborado... Aparte 
concedido ao Vereador Sr. Manoel de Alvário Marques Filho: Gostaria de reforçar suas 
palavras, pois conversei muito com o jurídico desta Casa. Solicitei para que o próprio jurídico 
solicite parecer de outros órgãos, mesmo que contra gosto, pois alguns vereadores somente 
requerem que o projeto seja elaborado. Já constei que alguns vereadores não se importam com 
a questão de constitucionalidade dos projetos. Não gostaria de citar nomes, mas acredito que 
todos sabem de quem estou falando. O que o nobre vereador Zé Branco disse é verdade. 
Estamos discutindo essa situação porque não foi solicitado parecer anteriormente. Na 
realidade estamos colhendo o que foi plantado no passado... Continuando o orador: Caso o 
jurídico desta Casa opte em não elaborar um determinado projeto, automaticamente levará o 
nome de vagabundo. A verdade é essa. Não estou defendendo o meu irmão. A maioria dos 
projetos possui vício. O projeto relacionado ao ponto de taxi, de autoria do nobre vereador 
Ferrarini, gera gastos. Todos os projetos possuem vício. Gostaria que todos entendessem essa 
situação. A única coisa que o vereador pode fazer tranquilamente é denominar ruas e praças. 
Estou nesta Casa há quase 30 anos e sei o que estou dizendo. Não elaboro muitas matérias 
pelo fato de às vezes passar por humilhação. O Legislativo é fraco e não possui muito poder. 
Devemos parar de discutir sobre essas questões. Muitas pessoas não respeitam a vaga dos 
idosos, assim como também as vagas do deficiente físico... Aparte concedido ao Vereador Sr. 
Manoel de Alvário Marques Filho: Gostaria de fazer uma sugestão aos nobres colegas. 
Toda vez que o Executivo entender que o projeto é inconstitucional, o mesmo não deve 
promulgar o projeto. Desse modo, esta Casa decidirá se promulgará o projeto ou não. 
Arcaremos com as conseqüências. Não podemos cobrar do Executivo uma coisa que o mesmo 
entende que é inconstitucional. A sugestão é que o prefeito envie novamente a esta Casa 
quando entender que o projeto é inconstitucional. Desse modo, esta Casa ficará responsável 
pelos seus atos. É uma sugestão que caberia ao líder levar até o prefeito. Talvez seja a única 



saída no momento... Aparte concedido a Vereadora Sra. Sônia de Fátima Calidone dos 
Santos: A sugestão do Manoel é perfeita. A postura que o prefeito está tomando é temerária. 
Acredito que o Manoel está correto em propor essa situação. Já que vossa excelência me 
concedeu aparte, gostaria de dizer para derrubarmos o veto... Continuando orador: Muitas 
pessoas aproveitam da situação. A situação é muito grave... Aparte concedido ao Vereador Sr. 
Manoel de Alvário Marques Filho: Tanto a lei federal como a municipal são desrespeitadas. 
Gostaria de ressaltar a situação do projeto do Ferrarini. Se porventura o líder levar essa 
informação e o prefeito acatar, acredito que o projeto não será promulgado. É notório que o 
Legislativo ficará responsável pela situação, lembrando que não devemos discutir se o 
vereador é ou não da base do governo. Desse modo, os vereadores não irão dizer que o 
prefeito não promulgou somente pela questão da bancada política. Independente do resultado 
das sessões futuras, acredito que não devemos discutir sobre a questão de o vereador ser ou 
não integrante da bancada de situação... Continuando orador: A maioria dos projetos gera 
gastos. No município de Campinas os idosos possuem identificação em seus veículos. O 
motorista não será incomodado caso o fiscal constate a identificação no veículo... Manoel de 
Alvário Marques Filho:  Mesmo que a pessoa não seja idosa?... Continuando o orador: 
Mesmo que a pessoa não seja idosa. Realmente muitas pessoas aproveitam da situação. Ainda 
não decidi como votar essa situação... Aparte concedido ao Vereador Sr. Flávio Anísio 
Pavinato: Vossa excelência disse que essa situação aconteceu em Campinas. Se o município 
de Campinas não conseguiu resolver a situação, acredito que o nosso município conseguirá, 
pois possuímos somente 60 mil habitantes. O selo é uma situação muito complicada, pois a 
família do idoso também acaba aproveitando da situação... Continuando o orador: De 
qualquer forma haverá problemas... Aparte concedido ao Vereador Sr. Luis Hermínio 
Nicolai: O senhor possui muita sabedoria, pois permitiu que o projeto de sua autoria viesse 
através do Executivo. Então, acredito que o senhor deve votar favorável ao veto, pois, desse 
modo, acabaremos com essa discussão... Continuando o orador: O Legislativo não pode 
passar novamente por essa situação. Estamos discutindo essa situação há mais de uma hora. 
Muito obrigado a todos.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, 
o Sr. Presidente coloca em única votação o Veto Total ao Autógrafo nº 10/2011 ao Projeto de 
Lei nº 010/2011. Aprovado menos quatro votos dos Vereadores Senhores Carlos Alberto 
Sartori, Cleber João da Silva Borges, Mauro Antonio Moreno e Sônia de Fátima Calidone dos 
Santos. A seguir, justifica o voto a Vereadora Sra. SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS 
SANTOS: “Somente tenho que lamentar a postura de meus colegas porque o veto do prefeito 
mostra a fraqueza do Poder Legislativo. Como, outrora, o próprio presidente desta Casa foi 
testemunha, assim como também minha pessoa, da subserviência que esta Casa possuía em 
relação ao ex-prefeito, acredito que atualmente também há a mesma subserviência em relação 
ao atual prefeito. Sinceramente lamento a postura dos senhores vereadores. Fiz a minha parte. 
Muito obrigada.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. MAURO ANTONIO MORENO:  
“Como participei das comissões e votei favorável ao projeto do Carlinhos, gostaria de dizer 
que não haverá nenhum prejuízo aos idosos. Desse modo, mantive meu posicionamento. 
Muito obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. CLEBER JOÃO DA SILVA 
BORGES: “Também fiz parte das comissões no ano passado. Na época foi consultado o 
jurídico desta Casa sobre a questão da legalidade do projeto. O projeto é legal, lembrando que 
confiei no jurídico desta Casa. Seria incoerente de minha parte votar contra o projeto. Em 
minha opinião, acredito que a elaboração do veto é correta. O prefeito, assim como o jurídico 
do Executivo, está em suas razões em relação aos vícios do projeto. Muito obrigado.” A 
seguir, justifica o voto o Vereador Sr. FLÁVIO ANÍSIO PAVINATO:  “O idoso é bem 
tratado em nosso município. Trabalho com idosos e posso dizer que o município disponibiliza 



atendimento muito bom aos idosos de nossa cidade em suas mais variadas áreas. Não votei o 
projeto no passado, senhor presidente. Não tem como votar uma situação onde não estava 
presente. Desse modo, gostaria de dizer que permanecerei calado. Peço desculpas aos 
companheiros. Não votei pela questão de não participar da votação do projeto anteriormente e 
sim por saber que o idoso é muito bem tratado em nossa cidade. Muito obrigado.” A seguir, 
justifica o voto o Vereador Sr. LUIS HENRIQUE FERRARINI:  “Revisei o meu 
posicionamento e votei favorável ao veto. A questão de constitucionalidade influenciou para 
que revisse a situação. Estou de acordo com o vereador Zé branco, ou seja, de hoje em diante 
somente votarei os projetos com a disponibilização de parecer elaborado pela NDJ. Muito 
obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI:  
“Gostaria de cumprimentar a todos. Essa discussão foi muito democrática, sendo que todos os 
vereadores votaram de acordo com sua conclusão. Votamos embasados em um documento 
jurídico. Todos estão de parabéns. Muito obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. 
MANOEL DE ALVÁRIO MARQUES FILHO:  “Não votei, mas gostaria de justificar que 
não houve formação de bancada para a votação do projeto. Com certeza os votos foram bem 
mesclados. Muito obrigado.” DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 26 de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 2º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0039/2011.- Autoriza a abertura de 
crédito especial no valor de R$ 3.200.000,00. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo 
nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o 
Projeto de Lei nº 039/2011. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM 
ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Abril 
de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 3º) Em única discussão o Projeto 
de Lei nº 0041/2011.- Autoriza a Cessão em Comodato de imóvel à empresa Amaro 
Máquinas Agrícolas Ltda - EPP. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador 
querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 
041/2011. Aprovado em única votação por unanimidade. A seguir, o Sr. Presidente coloca em 
única votação a Emenda Aditiva nº 01/2011. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE O PROJETO DE LEI Nº 041/20 11 E EMENDA 
ADITIVA Nº 01/2011. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Abril de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 4º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0045/2011.- 
Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito junto ao BNDES, através do 
Banco do Brasil S.A. ou à Caixa Econômica Federal 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 045/2011. Aprovado por unanimidade. 
DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 26 de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 5º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0046/2011.- “Denomina o Ponto de 
Táxi localizado na Rodoviária José Benedito Coloço" de José Palomo. Autoria: Luis Henrique 
Ferrarini. DESPACHO: COM VISTAS A VEREADORA SÔNIA D EFÁTIMA 
CALIDONE DOS SANTOS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Abril de 2011. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 6º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 
0047/2011.- Autoriza a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 120.000,00. Autoria: 
Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 
Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 047/2011. Aprovado por unanimidade. 
DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 26 de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 7º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0049/2011.- Altera a ementa e o caput 



artigo 1º da Lei 4.691/10. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador 
querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 
049/2011. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA 
VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Abril de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 8º) Em única discussão o Projeto de 
Lei nº 0050/2011.- Autoriza o Poder Executivo despender valor para premiação do Baile da 
Pérola Negra. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso 
da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 050/2011. Aprovado 
por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Abril de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 9º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0051/2011.- 
Autoriza firmar convênio com a União Internacional Protetora dos Animais. Autoria: Prefeito 
Municipal. A seguir, faz uso da palavra a Vereadora Sra. SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE 
DOS SANTOS: “Muitas coisas nesta Casa, senhor presidente, acontecem de forma muito 
interessante. Em nenhum momento desrespeitei alguma família, Ferrarini. O senhor diz que 
há necessidade da elaboração de parecer e agora me diz que requer a aprovação do projeto 
sem o parecer. Me de licença, nobre vereador. Deve haver parecer da NDJ... A seguir, o Sr. 
Presidente diz o seguinte: Somente gostaria que os nobres vereadores se ativessem a matéria. 
Não deve haver discussão paralela. Nesse momento gostaria que discutíssemos esse projeto. 
Já discutimos o outro projeto. A vereadora possui o direito de solicitar vistas. Devemos 
respeitar o direito dos vereadores... Continuando a oradora: Voto contra e salientarei o 
motivo. Nunca veio a esta Casa de Leis nenhum tipo de controle de gastos relacionado a 
UIPA. Iria solicitar vistas ao projeto pelo fato de que ontem não pude comparecer na reunião 
das comissões. Gostaria de elaborar emendas no sentido de que se provasse efetivamente cada 
centavo gasto. O poder público vem, desde o primeiro mandato do prefeito Toninho Bellini, 
ajudando a UIPA com um valor mensal. Todavia, o que acontece? Muitas reclamações diárias 
relacionada ao tratamento que é disponibilizado aos animais sob a responsabilidade e cuidado 
da UIPA estão sendo feitas. O dinheiro que a Prefeitura disponibiliza não está revertendo para 
a boa saúde e bem estar dos animais. Nunca vim a esta Casa com discursos prontos. 
Conversando com jornalistas e com o vereador Flávio cheguei a seguinte conclusão: As 
pessoas devem apresentar as notas fiscais, mas atualmente é muito fácil a falsificação de tal 
documento. Ao longo dos anos vejo que nada melhorou em relação ao bem estar dos referidos 
animais sob cuidado e responsabilidade da UIPA, lembrando que não confio na presidente na 
UIPA... Aparte concedido ao Vereador Sr. Manoel de Alvário Marques Filho: Nenhum 
projeto prosseguirá caso não haja prestação de contas do ano anterior. A título de 
esclarecimento, gostaria de dizer que todos os contratos de repasse de verbas são analisados 
pelo Tribunal de Contas. Caso a situação não esteja correta, automaticamente é glosado nas 
contas pelos auditores. Não veio nenhum tipo de prestação de contas a esta Casa porque 
nenhum projeto exigia essa situação. Caso houvesse uma emenda no projeto nesse sentido, 
acredito que esta Casa receberia as prestações de contas... Continuando oradora: Gostaria de 
ressaltar que o papel aceita tudo. Estamos em época de declaração de imposto de renda, 
lembrando que a maioria dos contadores questionam se possuímos recibo. Vejo a presidente 
da UIPA pedindo em vários estabelecimentos comerciais, além de a mesma recolher 
donativos. Devemos constatar como esses animais estão sendo tratados. Os animais estão 
sendo muito mal tratados. Não constatei nenhuma positividade em relação a esse assunto. Por 
esse motivo votarei contra o projeto. O Betusca me disse que, talvez, estaria provando do 
próprio veneno. É verdade, mas acredito que fiz a minha meia culpa. Disse que nunca levaria 
em meu túmulo o pecado de votar no Barros Munhoz. Em relação ao prefeito Toninho Bellini, 



gostaria de dizer que levarei esse tipo de pecado em meu túmulo, pois acredito que todos 
erram na vida. Muito obrigada.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MANOEL DE 
ALVÁRIO MARQUES FILHO:  “Senhor presidente, nobres colegas, público presente, boa 
noite. Possuo minhas diferenças com o prefeito da atual administração, mas não concordo 
com vossa excelência. Gostaria de deixar claro que possuímos pensamentos divergentes. Não 
voto, mas gostaria que vossa excelência mudasse seu voto. Primeiramente gostaria de dizer a 
vossa excelência que foi realizada a primeira audiência para discutirmos a mudança na lei. 
Então, o próprio promotor André se empenhou na mudança da lei para tentarmos resolver 
grande parte dos problemas de nossa cidade. As coisas mudam dia após dia. Graças a Deus, a 
partir de agora, todos os fornecedores da Prefeitura deverão possuir nota fiscal eletrônica. A 
nota fiscal deverá ser eletrônica. Chegará um momento em que as notas fiscais expedidas 
através de convênios não serão aceitas. Esse fato colaborará para a fiscalização mais adequada 
e eficiente. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo está de parabéns. A minha 
preocupação, não tirando a razão de vossa excelência, é relacionada a aprovação da verba. 
Talvez, com a não aprovação do projeto, a situação possa piorar. Como esta Casa ainda está 
empenhada nessa discussão, inclusive na realização da próxima audiência, gostaria de pedir a 
vossa excelência para que disponibilizasse um crédito para não piorar a situação atual. 
Concordo com vossa excelência que a situação está ruim. Assim que mudar a lei, acredito que 
nada impedirá que seja obstado o contrato. Seria somente isso que gostaria de esclarecer, 
lembrando que não estou nesta Casa para gerir os votos dos senhores vereadores. Como 
cidadão e vereador a minha preocupação maior é no sentido de piorar situação. Então, 
gostaria de solicitar a vossa excelência para que vote favorável a matéria, lembrando que o 
ápice da questão não seria os representantes da entidade e sim a situação que a entidade se 
encontra. Com a piora no atendimento dos animais, acredito a saúde das pessoas também será 
afetada. Dependendo do estado dos animais, os mesmos podem transmitir várias doenças... 
Aparte concedido ao Vereador Sr. Flávio Anísio Pavinato: Como presidente desta Casa o 
senhor está garantindo que a referida prestação de contas virá a esta Casa para que os nobres 
vereadores possam verificar a situação?... Continuando o orador: Não, nobre vereador. 
Estou dizendo que se constar alguma emenda nos projetos aprovados no sentido requerer a 
prestação de contas, obrigatoriamente a mesma deverá vir a esta Casa. Mesmo que não 
constar esse tipo de emenda no projeto, obrigatoriamente a entidade deve prestar contas ao 
Tribunal de Contas. Vossa excelência sabe muito bem que o Tribunal de Contas é muito 
intensivo na fiscalização. Todos são passíveis de erros. Estou fazendo essa colocação porque 
as prestações de contas estão mudando, lembrando que estou possuindo esse tipo de 
problema. Não posso, como presidente desta Casa, comprar de estabelecimentos comerciais 
que não possuem a nota fiscal eletrônica. Vários fornecedores desta Casa estão sendo 
consultados. Caso os fornecedores não se adequarem, automaticamente ficaremos impedidos 
de comprar. Atualmente a fiscalização aumentou em relação a esse ponto devido a intensa 
falsificação de notas fiscais. Atualmente é mais complicado falsificar uma nota fiscal 
eletrônica. Vale ressaltar que minha preocupação maior é no sentido de piorar a situação. O 
projeto minimizará os problemas. O vereador Carlinhos solicitou para que seja mais rápido o 
trâmite desse projeto. Muito obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS 
HERMÍNIO NICOLAI:  “Boa noite novamente. É muito bom discutirmos os fatos, pois, 
desse modo, conseguimos provar que estamos corretos. Não gostaria de discutir com a nobre 
vereadora, pois não estou nesta Casa para defender ninguém. Caso não esteja enganado, a 
entidade da UIPA somente começou a receber recursos com a administração Toninho Bellini. 
Deve conter no orçamento as verbas dos últimos seis anos destinadas a UIPA. Houve muitas 
discussões em relação a esse assunto. Não estou preocupado com a diretora da UIPA, pois 



caso as coisas realmente estejam erradas, acredito que uma hora ou outra a casa cai. Nunca 
existiu na história de nossa cidade uma administração que disponibilizasse seis mil reais a 
uma entidade como essa. Rapidamente as pessoas se esquecem dos fatos. Além disso, existe 
um convênio, onde a Prefeitura também repassa ração... Aparte concedido a Vereadora Sra. 
Sônia de Fátima Calidone dos Santos: O que vossa excelência disse é verdade. Todavia, o 
senhor há de convir comigo que a presidente da UIPA não assume os problemas. Ela diz que 
o problema é da administração. É questão de caráter. Ela deveria dizer que recebe uma ajuda 
seria suficiente. Por esse motivo que sou contra o projeto... Aparte concedido ao Vereador Sr. 
Manoel de Alvário Marques Filho: Ficou muito claro, pois a nobre vereadora não é contra o 
projeto e sim contra a dirigente que fala mal e não reconhece a situação nas ruas. Então, 
acredito que estamos discutindo além do necessário. Fiz uma solicitação a nobre vereadora 
para o bem dos animais. É como vossa excelência disse, pois nunca se fez tanto como está se 
fazendo atualmente. Acredito que o caminho é esse. Esta Casa deveria fiscalizar cada vez 
mais... Continuando o orador: Disse a nobre vereadora que não discutiria sobre essa 
questão. Somente defenderei a real situação. A Prefeitura Municipal está repassando verba a 
UIPA há seis anos. O dinheiro deve ser comprovado, pois o mesmo foi separado no 
orçamento. Existe prestação de contas, pois, caso contrário, não haveria a aprovação das 
contas do chefe do Executivo. Gostaria de deixar bem claro que existe a fiscalização. Não 
quero desmerecer as palavras da nobre vereadora. A verba é destinada e comprovada. O 
dinheiro não seria válido caso a instituição não comprovasse a forma de que o dinheiro está 
sendo utilizado. A Prefeitura está fazendo o que pode, lembrando que essa situação nunca foi 
feita. Muito obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. ANTONIO ORCINI:  
“Existem muitos cachorros em nossa cidade. A administração ou a Câmara deve lutar para 
conseguirmos uma área ampla e distante do perímetro urbano. Acredito que não é difícil de a 
atual administração constatar uma área ampla. Desse modo, os animais, assim como também 
a administração e a população não será mais prejudicada. Os profissionais veterinários 
poderiam colaborar castrando os animais. É uma situação que devíamos cobrar do chefe do 
Executivo. É questão de vontade política. Acredito que devemos constatar uma situação que 
amenize os problemas. Sou muito amoroso com os animais. Meu cachorro conviveu muito 
tempo em minha residência. Quando ele faleceu fiquei muito triste. Possuo carinho muito 
grande pelos animais. Devemos ampliar a instituição. A atual instituição é muito pequena. 
Muitos vizinhos reclamam da situação. Acredito que devemos conseguir um local mais 
amplo. Entendo a colocação da nobre vereadora, mas não podemos deixar de enviar a verba 
para a entidade para não piorar a situação. Como os animais se alimentarão? É muito 
complicado uma criação passar fome e sede... Aparte concedido a Vereadora Sra. Sônia de 
Fátima Calidone dos Santos: Essa pessoa não realiza nenhum tipo de campanha no sentido 
de doação. Também tenho animais em minha residência. Minha cadela conviveu em minha 
residência por 17 anos. Querendo ou não acabamos nos apegando aos animais. É isso que me 
revolta, Toninho. Os cachorros são maltratados no sentido de serem cuidados. É essa situação 
que me revolta... Continuando o orador: No ano passado salientei que os profissionais 
veterinários poderiam colaborar com o município. Dias atrás um cachorro ficou atolado em 
meu portão. O veterinário deu uma injeção para que o animal adormecesse, mas nada 
adiantou. Foi necessário solicitar ajuda de um serralheiro, lembrando que a situação ocorreu 
por volta das 22:00 da noite. Perguntei quanto ficaria o atendimento do veterinário, mas o 
mesmo não cobrou absolutamente nada. Os profissionais são atenciosos. Acredito que os 
profissionais não cobrarão honorários para a realização de um mutirão a fim de castrar os 
animais. Acredito que o problema amenizará caso optarmos em castrar os animais. O velório 
possui muitos gatos. Gostaria de dizer que votarei favorável ao projeto em virtude do que foi 



discutido. Devemos fazer alguma coisa para resolvermos esse tipo de problema. Muito 
obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. FLÁVIO ANÍSIO PAVINATO:  “A 
noite está muito gostosa. Ouvi atentamente o vereador Antonio Orcini na questão do amor 
para com o animal. Acredito que todos nesta Casa possuem amor para com os animais, mas 
gostaria de lembrar que também possuímos amor aos bons atos. Vejo que vossa excelência 
possui razão na questão de espaço. Acredito que a instituição é muito pequena. Um projeto 
que disponibilizasse outro imóvel à instituição seria acatável... Aparte concedido ao Vereador 
Sr. Manoel de Alvário Marques Filho: Na realidade seria acatável a disponibilização de um 
imóvel distante de nossa cidade. Gostaria de deixar claro que estive à frente da secretaria de 
Governo durante seis anos, lembrando que nunca chegou às mãos do prefeito um projeto feito 
pelos responsáveis pela entidade apontando os aspectos necessários. Então, sempre houve 
projeto solicitando verbas para custeio. O custeio poderia ser bancado pela cidade. A 
Prefeitura Municipal está disponibilizando verbas pelo fato de que a instituição requer 
dinheiro para custeio. Nesses seis anos foram disponibilizados cerca de R$ 400.000,00 à 
UIPA. Acredito que esse valor seria plausível para a compra de um determinado sítio com 
infraestrutura pronta. Acredito que não cabe a nós discutirmos em relação ao pedido. Os 
pedidos poderiam ser melhorados, lembrando que no próximo anos poderíamos remanejar 
verbas no sentido da compra de uma área para atender as necessidades da entidade... 
Continuando orador: Entendo, nobre presidente, mas o senhor há de convir comigo que a 
entidade necessita de uma assistência técnica. A entidade não conseguirá elaborar um projeto 
desse porte, senhor presidente. A instituição necessita de um assistente social para que, desse 
modo, possa instruí-la a um determinado projeto. Vossa excelência sabe muito bem disso, 
lembrando que um profissional veterinário também seria plausível. Devemos constatar as 
necessidades da instituição. Todas as pessoas cobram, mas ninguém disponibiliza argumentos 
quando é necessário. Não vejo nenhuma assistente social que atenda as necessidades da 
instituição. A UIPA está localizada dentro de um bairro de nossa comunidade, sendo que 
muitos vizinhos estão reclamando da situação. Está mais do que na hora de encaminhar um 
assistente social a localidade. Desse modo, os trabalhos da UIPA serão organizados. O 
processo será demorado, mas acredito que os problemas serão amenizados com a ajuda de um 
profissional... Aparte concedido ao Vereador Sr. Manoel de Alvário Marques Filho: 
Devemos elogiar. A entidade possui esse tipo de pessoal. A diretora deve democratizar a 
direção da UIPA e permitir que mais pessoas voluntárias possam ajudar. Constatei muitas 
pessoas que se desligaram da instituição por problemas relacionados a administração da 
instituição. Os integrantes devem trabalhar de modo coletivo. Fico com a opinião da nobre 
vereadora pelo fato de constatar muitas pessoas que se desligaram da entidade... 
Continuando orador: Não gostaria de alongar meu pronunciamento. Fico disposição caso a 
diretora da UIPA aceite a minha colaboração. Devemos disponibilizar as nossas mãos e nos 
unir em relação a essa questão. No passado era contra o projeto, mas vejo que seria ignorância 
de minha parte caso vote contra essa matéria. O vereador Toninho Orcini foi bem claro e 
nítido na questão de que não podemos recuar e sim avançar. Acredito que o nobre vereador 
me convenceu nitidamente que devo ser favorável a disponibilização de verba. Parabéns ao 
nobre vereador e as pessoas que estão presentes nesta Casa. Boa noite a todos.” Não havendo 
mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única 
votação o Projeto de Lei nº 051/2011. Aprovado menos um voto da Vereadora Sra. Sônia de 
Fátima Calidone dos Santos. A seguir, justifica o voto a Vereadora Sra. SÔNIA DE 
FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS:  “O senhor me convenceu a votar contra e gostaria 
de dizer o motivo. Veja que o interesse dessa pessoa é apenas o dinheiro, pois a diretora 
poderia ter enviado um determinado projeto para a compra de um imóvel. Desse modo, 



cheguei a conclusão que estava correta. Não seria pelo projeto e sim pela diretora da UIPA. 
Pelo o que foi falado, acredito que muitas pessoas voluntárias deixaram a UIPA. Gostaria de 
saber como é formada e eleita a presidência da UIPA. Os relatórios não estão publicados. 
Talvez os relatórios estejam sendo publicados no The Sun, ou seja, um tablóide inglês que 
ninguém lê. Vejo que o interesse é único e exclusivamente no dinheiro.” A seguir, justifica o 
voto o Vereador Sr. MANOEL DE ALVÁRIO MARQUES FILHO:  “Gosto de esclarecer 
os fatos. Sempre que estiver presente nesta Casa me encarregarei de esclarecer os fatos. Fico 
feliz de o projeto ser aprovado.” DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO.  SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 26 de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 10º) Em única discussão o Requerimento nº 0050/2011.- Voto de Congratulação 
para com o professor José de Oliveira Barreto Sobrinho. Autoria: Mauro Antonio Moreno. 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 por 15 dias para melhores estudos. 
DESPACHO: ADIADA PARA 15 DIAS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Abril de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 11º) 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. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 
Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 116/2011. Aprovado por 
unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 26 de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 12º) Em 
única discussão o Requerimento nº 00118/2011.- Requer oficiar a Direção da Viação 
Cristália, objetivando a construção de um ponto de ônibus, dotado de cobertura e bancos em 
frente ao edifício João Orcini. Autoria: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: COM VISTAS 
AO VEREADOR MANOEL DE ALVÁRIO MARQUES FILHO . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 26 de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 13º) Em 
única discussão o Requerimento nº 00124/2011.- Oficiar a 3ª Companhia do 26º Batalhão da 
Polícia Militar do Estado de São Paulo, locada em Itapira, solicitando ronda policial nos 
bairros rurais de Eleutério, Barão de Ataliba Nogueira e Ponte Nova. Autoria: Mauro Antonio 
Moreno. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. FLÁVIO ANÍSIO PAVINATO:  “Falar 
sobre esse requerimento, nobre presidente, não é muito difícil porque todos os vereadores que 
participaram da última legislatura sabem que esse tipo de ofício foi enviado muitas vezes. 
Venho disponibilizar apoio ao vereador Mauro na questão de oficializar novamente a Polícia 
Militar como também a Guarda Municipal. Sempre houve ronda nas áreas rurais. Esse fato 
que está me causando um pouco de estranheza. Não sei se existe má informação por parte do 
vereador ou se realmente parou... Aparte concedido ao Vereador Sr. Mauro Antonio 
Moreno: Recebi várias reclamações no sentido de que nos períodos noturnos não há ronda. A 
população solicitou a minha pessoa para que realmente elaborasse esse tipo de requerimento. 
Está fazendo muito falta a ausência das autoridades na zona rural... Continuando o orador: 
Sou favorável ao requerimento. Somente gostaria de tirar esse tipo de dúvida. Esse tipo de 
ofício já foram encaminhados em legislaturas passadas. Acredito que os requisitos estão sendo 
cumpridos. Deve estar havendo algum equívoco. Muito obrigado.” Não havendo mais 
nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o 
Requerimento nº. 124/2011. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Abril de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 14º) Em única discussão o Requerimento nº 
00125/2011.- Requer oficiar a Direção da empresa de transporte coletivo urbano e 



semi-urbano Itajaí, solicitando que a mesma estenda o atendimento com a linha de ônibus ao 
bairro rural Ponte Nova após as 18h00. Autoria: Mauro Antonio Moreno. Não havendo 
nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o 
Requerimento nº. 125/2011. Aprovado menos um voto do Vereador Sr. Flávio Anísio 
Pavinato. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. FLÁVIO ANÍSIO PAVINATO:  “Não é 
segredo para ninguém que é uma questão contra a Itajaí e que a mesma reafirme. Realmente a 
Itajaí deve fazer um pouco mais para a nossa cidade. A empresa deve mostrar seus serviços 
pela credibilidade que alguns vereadores disponibilizaram no passado. Falta mais empenho 
por parte da empresa Itajaí, assim como também da administração no sentido de cobrar a 
empresa. Muito obrigado.” DESPACHO: APROVADO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 
26 de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 15º) Em única 
discussão o Requerimento nº 00126/2011.- Congratulação com os participantes e 
organizadores do Motor Rock pelo brilhante evento realizado em nossa cidade. Autoria: 
Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR CARLOS 
ALBERTO SARTORI . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Abril de 2011. a) Manoel 
de Alvário Marques Filho – Presidente. 16º) Em única discussão o Requerimento nº 
00127/2011.- Voto de Congratulação com a judoca itapirense Juliana Rodrigues pela 
conquista do Campeonato Estadual de Judô Sub-20. Autoria: Luis Henrique Ferrarini. A 
seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. FLÁVIO ANÍSIO PAVINATO:  “Gostaria de pedir 
licença para que possa falar sobre a judoca. Respeito muito o treinador da judoca, Sr. Roberto 
Gaqui. É um excelente profissional da área. Essa pessoa recruta as pessoas que realmente se 
dedicam e necessitam de uma alavanca no esporte. O treinador ajuda as pessoas a chegarem 
ao nível que chegou a Juliana. Então, nada mais justo do que essa homenagem através desse 
voto de congratulação. Nada mais justo do que estender as homenagens a todas as pessoas que 
participam do judô, assim como também ao treinador... Aparte concedido a Vereadora Sra. 
Sônia de Fátima Calidone dosa Santos: A nossa cidade é abençoada na área do esporte. O 
Professor Barreto é muito importante para a nossa cidade. Minhas filhas foram alunas do 
professor Barreto. É muito legal a dedicação dos professores... Continuando o orador: O 
judô de nossa cidade vem sendo muito bem representado em suas mais variadas categorias. 
Possuímos outros técnicos que também se destacam na área do judô. Gostaria de parabenizar 
esse grande treinador, Sr. Roberto Gaqui, assim como também a todos os judocas de nossa 
cidade. Nossa cidade merece o respeito nesse setor. Tomara que muitas medalhas sejam 
conquistadas para a nossa cidade. Muito obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador 
querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 
127/2011. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Abril de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 17º) Em única discussão o Requerimento nº 
00128/2011.- Voto de Congratulação com os atletas itapirense pela brilhante participação 
durante a 1ª Copa Rio Pardo de Jiu-Jítsu. Autoria: Luis Henrique Ferrarini. Não havendo 
nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o 
Requerimento nº. 128/2011. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Abril de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 18º) 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. Não havendo nenhum vereador 
querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 
236/2011. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Abril de 2011. a) Manoel de 



Alvário Marques Filho – Presidente. 19º) 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. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso 
da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 238/2011. Aprovada por 
unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 26 de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 20º) Em 
única discussão a Indicação nº 00241/2011.- Sugere ao Sr. Prefeito determinar o 
departamento competente avaliar a situação das luminárias no Parque Juca Mulato, 
objetivando reparos no sistema de iluminação do local. Autoria: Carlos Alberto Sartori. A 
seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. FLÁVIO ANÍSIO PAVINATO:  “Gostaria de falar 
sobre todas as indicações. O vereador que elaborou todas essas indicações poderia solicitar 
para que o secretário responsável resolvesse esses problemas. São coisas pequenas. Alguns 
vereadores dizem que estamos nesta Casa para discutirmos grandes problemas. Devemos 
parabenizar as pessoas que não estão no dia-a-dia da administração. Pequenos problemas 
podem ser resolvidos pelos secretários responsáveis. No passado não havia muita indicação. 
Devo falar sobre o que realmente venho fazer nesta Casa de Leis. É somente a minha 
sugestão, pois não estou cobrando nada de absolutamente ninguém. O vereador deve resolver 
esses problemas diretamente com o secretariado de nosso município. Muito obrigado.” Não 
havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em 
única votação a Indicação nº. 241/2011. Aprovada por unanimidade. A seguir, justifica o voto 
o Vereador Sr. MAURO ANTONO MORENO:  “Seria excelente caso tivéssemos uma 
oportunidade nesse sentido. Peço ao representante do governo para que seja disponibilizado 
esse tipo de situação. Atualmente não estamos sendo atendidos adequadamente. Gostaria 
muito que fossemos bem atendidos. Muito obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. 
FLÁVIO ANÍSIO PAVINATO:  “Desculpe-me, nobre vereador, mas pensei que fosse. 
Reafirmo novamente que éramos bem atendidos no passado. Éramos atendidos em 90% das 
solicitações. Muito obrigado.” DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 26 de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. Tendo em vista que o tempo regimental da presente Sessão tenha se esgotado, esta 
presidência solicita para que as Indicações de nºs 244, 245, 246, 250, 251, 253, 254, 256, 257, 
259, 260, 262/2011 sejam encaminhadas para a Ordem do Dia da próxima sessão para serem 
discutidas e votadas. (Nota: Todos os pronunciamentos dos Srs., Vereadores foram transcritos 
em sua íntegra). Esgotado o tempo regimental 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. 


