
ATA DA 44ª Sessão Ordinária, realizada aos 13 de dezembro de 2011. Presidente: 
MANOEL DE ALVÁRIO MARQUES FILHO ; 1º Secretário: LUIS HERMÍNIO 
NICOLAI. 2º Secretário: ANTONIO ORCINI . À Hora Regimental, verificando-se 
pelo "Livro de Chamada", haver número legal, estando presentes os Vereadores Srs. 
ANTONIO ORCINI, CARLOS ALBERTO SARTORI, CLÉBER JOÃO  DA 
SILVA BORGES, DÉCIO DA ROCHA CARVALHO, LUIS HENRIQU E 
FERRARINI, LUIS HERMÍNIO NICOLAI, MANOEL DE ALVÁRIO  
MARQUES FILHO, MAURO ANTONIO MORENO, RODNEI SEMOLIN I e 
SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS.  O Sr. Presidente, invocando a 
proteção de Deus declara abertos os trabalhos da presente Sessão, e dá inicio imediato 
ao PEQUENO EXPEDIENTE. Não havendo nenhum Vereador inscrito para fazer uso 
da palavra no Pequeno Expediente, o Sr. Presidente declara-o encerrado e passa ao 
EXPEDIENTE . A seguir, o Sr. Presidente solicita ao Sr. Vereador ANTONIO 
ORCINI , para que da tribuna proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. 1º) Em 
discussão e votação a Ata da 43ª Sessão Ordinária, realizada no dia 06 de Dezembro 
de 2011. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 13 de Dezembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 
2º) Em discussão e votação a Ata da 7ª Sessão Ordinária, realizada no dia 08 de 
Dezembro de 2011. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 13 de Dezembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques 
Filho - Presidente. Em seguida o Sr. Presidente solicita do primeiro secretário para que 
proceda a leitura das matérias constantes do Expediente. 3º) RELATÓRIO Nº. 
0012/2011.- Audiência Pública realizada no dia 05 de dezembro de 2011, para 
apresentação e debate aberto ao público do Projeto de Lei nº 120/2011 que Altera 
anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2011 e Projeto de Lei nº 
121/2011, Altera anexos do Plano Plurianual 2010/2013. Autoria. Comissão de 
Finanças e Orçamento. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 
de Dezembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 4º) 
RELATÓRIO Nº. 0013/2011.- Requerimento Especial nº 01/2011 – Requer nos termos 
do Art. 24, § 4º da Lei Orgânica do Município de Itapira, a instalação de uma Comissão 
Parlamentar de Inquérito para apurar os fatos narrados na representação impetrada pelo 
Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Itapira. Relator: Mauro Antonio 
Moreno. A seguir, o vereador MAURO ANTONIO MORENO  procede a leitura do 
Relatório. "EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIRA 
VEREADOR MANOEL DE ALVÁRIO MARQUES FILHO. Requerimento Especial 
nº 01/2011 – Requer nos termos do Art. 24, § 4º da Lei Orgânica do Município de 
Itapira, a instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar os fatos 
narrados na representação impetrada pelo Sindicato dos Servidores Públicos do 
Município de Itapira. A COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO, através de 
seus membros infra-assinados, na pessoa de seu relator, Vereador Mauro Antonio 
Moreno, Relator, vem, respeitosamente à presença de V. Excia., apresentar o 
competente Relatório circunstanciado sobre os fatos narrados na Representação do 
Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Itapira, o que faz nos seguintes 
termos: SÍNTESE DOS FATOS: A Egrégia Câmara Municipal de Vereadores da 
Cidade de Itapira – SP., em 06 de setembro de 2011 do corrente ano, aprovou em única 
discussão e votação o REQUERIMENTO Nº 266/2011, de autoria dos Vereadores 
Sônia de Fátima Calidone dos Santos,Carlos Alberto Sartori, Décio da Rocha Carvalho 
e Luis Hermínio Nicolai, para instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito a 



fim de apurar os fatos narrados na Representação impetrada pelo Sindicato dos 
Servidores Públicos Municipais de Itapira. O Requerimento nº 266/2011 e a 
Representação do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Itapira, encontram-
se acostadas aos autos às folhas 02, 03/06, respectivamente. Em breve síntese, os fatos 
narrados pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Itapira: 1 – Entre 1º de 
janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2009, as despesas totais com pessoal tiveram um 
acréscimo de 11,17 (onze inteiros e dezessete centésimos por cento) Passaram de R$ 
55.013.721,07 (cinquenta e cinco milhões, treze mil, setecentos e vinte e um reais e sete 
centavos), no primeiro quadrimestre de 2009, para R$ 61.162.549,82 (sessenta e um 
milhões, cento e sessenta e dois mil, quinhentos e quarenta e nove reais e oitenta e dois 
centavos) no terceiro quadrismestre; 2 – Entre o primeiro e o segundo quadrimestre do 
ano de 2009, as despesas com pessoal aumentaram 7,16 (sete inteiros e dezesseis 
centésimos por cento) passando de R$ 55.013.721,07 (cinquenta e cinco milhões, treze 
mil, setecentos e vinte e um reais e sete centavos), para R$ 58.952.251,33 (cinquenta e 
oito milhões, novecentos e cinquenta e dois mil, duzentos e cinqüenta e um reais e trinta 
e três centavos). Na Sessão Ordinária da Câmara, do dia 13 de setembro de 2011, foi 
realizado o sorteio, para a escolha dos Vereadores desimpedidos para compor a 
Comissão Parlamentar de Inquérito, ficando constituída com os seguintes Vereadores: 
Antonio Orcini, Luis Henrique Ferrarini e Mauro Antonio Moreno. (Ata da 31ª Sessão - 
fls 15 a 20 – Ato do Presidente nº 12/2011 – fls. 21) No dia 16 de setembro de 2011, às 
12:00 horas foi realizada a primeira reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, com 
a Presidência do Vereador Antonio Orcini, por ser o vereador mais votado entre os 
membros. Em seguida é eleito Presidente da CPI o Vereador Antonio Orcini e como 
relator o Vereador Mauro Antonio Moreno. Na mesma reunião do dia 16 de setembro 
de 2011, o relator Mauro Antonio Moreno, requer seja oficiado o Sr. Prefeito 
Municipal, para que encaminhe à Casa os seguintes documentos: (fls 23 e 24) 1 – 
Folhas de pagamento da Prefeitura, de outubro, novembro e dezembro de 2008; 2 – 
Folhas de pagamento da Prefeitura de janeiro a dezembro de 2009/2013 - 3- Lei 
autorizativa de aumentos salariais 2009/2010; 4 – Empenhos das respectivas folhas de 
pagamentos 2009/2010. 4.1 – Valores pagos pelas indenizações trabalhistas no período 
de 2009/2010 – informar mensalmente. 4.2 - Informar se pago pela folha, diretamente 
ao banco, ou em cheques – Enviar os empenhos dos pagamentos das indenizações. 5 – 
Informar o acréscimo em valores e porcentagem da incorporação dos servidores 
aposentados que passaram a compor a folha de pagamento da Prefeitura Municipal, 
saindo do FMAP, como determinou o TCESP. 6 – Informar os valores pagos em horas 
extras aos servidores públicos no período 2009/2010; 7 – Encaminhar cópia do processo 
administrativo – Comissão Processante aberta contra o servidor responsável para apurar 
responsabilidade sobre irregularidades na folha de pagamento; - 8 – Cópias dos holerites 
dos servidores da Municipalidade, período de 2008/2009 e 2010”. Referidos 
documentos foram encaminhados à Câmara Municipal de Itapira no dia 23 de setembro 
de 2011. Reunida a Comissão para análises dos documentos, realmente constatou que 
houve um evolução considerada, comparando os meses de Outubro, Novembro e 
Dezembro de 2008, com os meses: Janeiro a Dezembro de 2009. Para se ter uma idéia, a 
folha bruta do mês de dezembro de 2008 totalizou a importância de R$ 3.297.990,29 
(três milhões duzentos e noventa e sete mil novecentos e noventa reais e vinte e nove 
centavos), saltando já no mês de janeiro/2009 para a quantia de R$ 4.202.554,95 (quatro 
milhões duzentos e dois mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e noventa e cinco 
centavos). A diferença da folha do mês dezembro/2008, para janeiro de 2009, é de 



quase um milhão de reais, somados inclusive a complementação de Aposentadorias e 
Agregados a partir de janeiro de 2009. A diferença caiu um pouco nos meses seguintes, 
mesmo com o pagamento das Horas Extras do acordo de parcelamento 2008. Média da 
folha nos meses seguintes de 2009 - R$ 3.800.000,00 (três milhões e oitocentos mil 
reais), como se vê, uma diferença de quase R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em 
comparação com o mês de dezembro de 2008. Esclarece que houve um aumento a partir 
de janeiro de 2009 de 2%, e 3% a partir de maio de 2009. Mesmo assim, não justifica a 
diferença encontrada. Em reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito realizada no 
dia 29 de setembro de 2011, às 12:00 horas, decide pela convocação do Secretário de 
Finanças da Prefeitura Municipal Sr. Hélio Citrângulo, para prestar esclarecimentos, em 
reunião agendada para o dia 06 de outubro de 2011. (fls 55/56/57) Em reunião do dia 06 
de outubro de 2011, a Comissão se reúne para ouvir o Sr. Hélio Citrângulo, Secretário 
de Finanças da Municipalidade, que assim se manifestou: A seguir, o Presidente da 
Comissão Parlamentar de Inquérito dá início ao depoimento: 1) Qual o seu nome 
completo? Resposta: Hélio Citrângulo. 2) Qual a sua profissão? Resposta: Secretário de 
Fazenda do município. 3) Há quanto tempo? Resposta: Secretário de Fazenda desde 
Janeiro de 2005. 4) Conforme denúncia do Sindicato dos Servidores Públicos 
Municipais, a partir de 2009, houve um aumento considerável na folha de pagamento de 
pessoal, na ordem de 11,7%. O que o Sr. tem a dizer sobre esta denúncia? Resposta: 
Gostaria de deixar claro que a folha de pagamento é de responsabilidade da Secretaria 
de Administração. Quem faz as contas é logicamente... A Secretaria de Fazenda tem que 
suprir essa demanda. Financeiramente tenho que dar conta do recado. Por esse motivo 
gostaria de deixar claro. Tenho uma explicação contábil e financeira embasada na 
documentação que trouxe a esta Casa na data de hoje. Tentarei explicar essa situação. 
Essa folha, no ano de 2008... Vamos comparar o mês de Dezembro de 2008. Esse 
aumento que houve no mês de Janeiro se deve por alguns motivos. Como todos sabem a 
Secretaria de Educação disponibiliza férias coletivas. Então, a Secretaria de Educação 
disponibiliza férias a todos os professores. Todos sabem que todos possuem 1/3 de 
férias constitucionalmente, além de outras situações. Esse valor é somado. Esse valor é 
de R$ 367.184,84. No mês de Janeiro de 2009 a Prefeitura concedeu um aumento de 
2%. A diferença de todos os salários base de 2009 comparados à 2008 aponta uma 
diferença de R$ 94.097,07. No mês de Dezembro não vedemos nenhuma férias. É um 
valor de R$ 148.437,57. No mês de Janeiro começamos a pagar os aposentados do 
Fundo de Pensão. Então, possuímos dois valores. R$ 103.947,14 seria um deles. Os 
funcionários do SAAE apontam um valor de R$ 32.499.29. No mês de Janeiro pagamos 
valores no valor de R$ 26.832,75 de acordo com a lei. Esse valor não tinha na folha de 
pagamento de 2008. São eventos em função da lei. Por esse motivo que a folha de 
Fevereiro caiu, ou seja, não tínhamos que pagar os valores constados em lei. Todo ano 
alguém completa 25 anos de serviço. É evidente que outros fatores geraram aumento. 
Acredito que não existe nenhuma novidade. Essa situação foi auditada pelo Tribunal de 
Contas”. Antonio Orcini: 5) Também notei que a partir de Fevereiro de 2009 até o mês 
de Dezembro, a folha ficou em média, no valor de R$ 3.800.000,00. Comparado com o 
mês de Dezembro de 2008, existe uma diferença de mais ou menos R$ 500.000,00. O 
Sr. pode explicar essa diferença? Resposta: Vamos comparar o ano de 2009. O que 
aconteceu em 2009? O salário base obteve um acréscimo de R$ 130.452,23. O valor dos 
aposentados da Prefeitura é de R$ 106.553,47 mais R$ 32.499,29. Naquele ano de 2009 
fizemos um acordo com o Sindicato em relação as horas extras de 2008. Iríamos pagar 
em 3 parcelas. Esse valor foi pago em Fevereiro. São R$ 68.965,96 mais o valor de R$ 



59.358,50. Esse valor já deu os R$ 400.000,00. Esses valores se perpetuaram na folha. 
Os aposentados continuaram com esse valor. As horas extras eram para ser pagas em 
três meses. Em maio foram somados mais 3% de aumento salarial. Pagamos as férias 
porque corremos atrás para conseguirmos suporte financeiro. Então, a folha ficou 
estável novamente”. Antonio Orcini: 6) Constatei também, que nos meses seguintes a 
janeiro, por exemplo, a partir de junho, quando se aplicou o aumento dos servidores na 
ordem de 5%, a folha deveria chegar na ordem de R$ 3.530.000,00 na média. Mas vejo 
que ficou com uma media de R$ 3.800.000,00 mais ou menos. Como o Sr. explica essa 
grande diferença? Resposta: Acabei de dizer. É o valor que acabei de explicar. Na 
contabilidade os valores são diferentes. No mês de Junho ou Julho o Banco do Brasil 
pegou o dinheiro do PASEP e transferiu na conta da Prefeitura, sendo que 
automaticamente a mesma repassou aos funcionários. Somente estamos repassando os 
valores aos funcionários. Então, às vezes essa situação pode influenciar os valores. Essa 
situação seria uma comodidade disponibilizada aos funcionários”. Mauro Antonio 
Moreno: 7) Notei também que em dezembro de 2009 a folha de pagamento somou-se o 
valor de R$ 3.659.934,21 e janeiro de 2010, saltou para R$ 4.014.388,23 – Um ano 
depois, e o valor não chegou ao valor de R$ 4.202.554,95 do mês de janeiro de 2009. 
Então noto que a diferença de dezembro de 2008 para janeiro de 2009 foi muito 
exorbitante. O que o Sr. me diz disso? Resposta: Acabei de dizer. É de R$ 904.000,00. 
É a mesma explicação. É uma situação que se perpetua na folha. A folha aumenta por si 
somente. Necessitava de um comparativo de Janeiro de 2009 com 2010. Preciso fazer 
um levantamento. Caso tivessem solicitado essa situação eu teria levantado os dados. 
Em 2009, com aquela crise, o prefeito proibiu as horas extras. Somente de horas extras 
possuímos mais de R$ 200.000,00. Estou dizendo que é uma situação... A única coisa 
que não atrasamos na época foi o pagamento dos funcionários. Trouxe o que foi 
solicitado. Fora disso, explicarei a situação embasado nas lembranças. Não sou 
responsável pela folha de pagamento da Prefeitura. Somente cuido para suprir 
financeiramente esse encargo. Sou Secretário de Fazenda. Tenho certeza que tudo está 
correto. Tudo foi auditado e contabilizado. A auditoria do Tribunal de Contas é uma das 
melhores do Brasil... Vereador Mauro Antonio Moreno questiona sobre a situação que 
foi publicado na imprensa a respeito do rombo de um funcionário da RH da 
Municipalidade. O Sr. Poderia explicar: Houve pagamento em duplicidade. Por um 
acaso percebi um pagamento que foi realizado em duplicidade para um funcionário 
exonerado. Estranhei e fiz um comunicado ao prefeito. Em contato com o jurídico, 
abrimos uma sindicância. O que acontecerá daqui para frente, não sei. O que nós 
possuímos até o presente momento... O pagamento é cerca de quatro mil e pouco. Esse 
cheque possui um número de conta de alguém. Existe 1%... Para analisar essa situação 
necessitaria da quebra de sigilo bancário da referida pessoa. Não sabemos de quem é a 
conta. Acredito que a sindicância conseguirá a quebra de sigilo bancário dessa pessoa. 
Imagino que não seja somente esse pagamento. Imagino que essa situação vem 
acontecendo há muito tempo. Descobrimos essa situação por acaso. Sorte que 
comentamos essa situação. Esse funcionário foi afastado pelo fato de que era 
responsável pelos empenhos. Não podemos crucificar a pessoa. De repente essa pessoa 
pode ser culpada ou não. Por enquanto não posso afirmar nada... Algumas secretarias 
não dão conta. Em algumas situações as horas extras devem ser pagas. São horas que 
foram feitas e que devem ser pagas. Nem tudo é ruim. Consideramos que na época 
fomos autuados pelo Ministério do Trabalho e o fiscal determinou a retirada da folha do 
fundo os aposentados que nada contribuíram como também essa situação retroagiu há 



cinco anos. A CPI tem um lado positivo. Descobrimos que estamos pagando os 
aposentados do SAAE. Esse dinheiro tem que ser ressarcido pelo SAAE à Prefeitura. 
Um valor de mais ou menos R$ 32.500,00 por mês. Na época veio um projeto de lei na 
câmara. É um valor alto que necessitou ser parcelado. O SAAE não pode transferir 
dinheiro para a Prefeitura. O único que tem dinheiro na administração pública é o 
SAAE... Somente com o Fundo de Pensão contribuímos com mais de R$ 400.000,00. 
Isso representa 5% da receita. Com essa folga de considerar essa verba como despesa 
com pessoal, acredito que estamos bem. Nesse aspecto estamos folgados. Não quer 
dizer que possuímos dinheiro. Ele somente não faz parte do cálculo, mas continua 
recolhendo para o fundo. Teríamos uma folga na contratação de funcionários. Foi 
nomeado o Euclides para responder pelo Departamento De Pessoal. O departamento de 
pessoal deve possuir funcionário a todo momento. Dentro das informações que 
possuímos trouxemos esse material para analisarmos essa situação... Toda sindicância 
possui 30 dias, mas esse prazo pode ser prorrogado. O que acorre é que não é somente 
um pagamento. Acredito que existem mais deles. Com base em uma única situação... A 
sindicância analisa a situação. Por isso sugeri à comissão para que se contratasse uma 
auditoria independente para analisar a situação. Quero ficar fora dessa situação. Quero 
que façam um levantamento de tudo, ou seja, desde o início... O que está se sucedendo 
na Prefeitura não tem nada a ver com essa situação da folha. Em 2009 houve acréscimo 
acumulativo. Junto disso veio a questão dos aposentados. É uma questão de matemática. 
Então, a folha de pagamento do ano de 2008 aponta um valor de R$ 53.151.00,00. A 
folha de 2009 R$ 61.162.000,00. Houve um determinado aumento. Subiu dessa forma 
justamente pelo pagamento das horas extras e outras situações. Naturalmente em 2009 
deve ter ocorrido contratações e demissões. A Prefeitura é como uma empresa... 
Precisamos aguardar o desfecho dessa sindicância. O prefeito está ansioso para resolver 
a situação. Não podemos atropelar a sindicância. Devemos seguir os trâmites legais. 
Devemos fazer aquilo que se deve fazer. Não devemos crucificar antes do prazo. 
Acredito que não existe nenhum problema da Câmara... É uma situação 
constrangedora... Esse cheque que nós pegamos... Pegamos no dia do ocorrido. Não 
posso contar como foi. Nesse dia, por acaso, constatamos que era uma pessoa 
conhecida. Pedimos a cópia do cheque. Dos outros possíveis cheques não possuímos 
nenhuma cópia. Posso pedir cópia do cheque a qualquer momento. A sindicância 
verificará se essa situação está acorrendo há muito tempo. Vamos imaginar que se abra 
o sigilo bancário e que se realmente detecte que o dinheiro foi parar na conta da pessoa. 
Essa pessoa estaria sozinha? O sigilo bancário de outras pessoas também deverá ser 
quebrado. Somente depois de aberto o sigilo constataremos a real situação. É 
complicado. Estou imaginando se realmente aconteceu essa situação. Pode ser que não 
ocorreu nada... A situação está em andamento. O que sei até o presente momento é que 
formulei essa dúvida. Queria uma explicação. O jurídico determinou que uma 
sindicância fosse aberta. Os trabalhos seriam realizados dentro dos trâmites legais. A 
responsabilidade é do Mário da Fonseca, nosso jurídico. A Câmara deve solicitar junto 
ao prefeito como está o trâmite da sindicância... Eram empenhos rescisórios. Quando 
um funcionário é exonerado, o mesmo possui direito a verbas rescisórias. Ele mandava 
uma solicitação de verba rescisória destinada a determinado funcionário... Diante dessa 
situação, mudamos os trâmites. Essa situação foi corrigida”. Em reunião realizada no 
dia 07 de outubro de 2011, às 13:00 horas, com objetivo de dar prosseguimento aos 
trabalhos a Comissão resolve por convocar o Sr. Everton Henrique Pugina de Oliveira, 
Chefe de Documentos e Benefícios da Prefeitura, para prestar esclarecimentos sobre os 



fatos narrados, que asseverou: “A seguir, o Presidente da Comissão Parlamentar de 
Inquérito dá início ao depoimento: 1º) Qual o seu nome completo? Resposta: Everton 
Henrique Pugina de Oliveira. 2º) Qual a sua profissão? Resposta: Servidor Público 
Municipal. Atualmente ocupo o cargo de chefia de documentação e benefícios dos 
recursos humanos. 3º) Há quanto tempo o Sr. exerce a função de Secretário Municipal 
de Finanças? Resposta: Esse cargo foi me concedido a partir de janeiro de 2011. Já 
estou na área de folha de pagamento há 14 anos... 4º) Conforme denúncia do Sindicato 
dos Servidores Públicos Municipais, a partir de 2009, houve um aumento considerável 
na folha de pagamento de pessoal, na ordem de 11,7%. O que o Sr. tem a dizer sobre 
esta denúncia? Resposta: Primeiramente para iniciarmos a sessão em relação ao que foi 
abordado na ultima audiência, gostaria de dizer que colocamos alguns tópicos que a 
partir de janeiro de 2009 tivemos a concessão de 2% de reajuste aos servidores. 
Posteriormente tivemos em maio mais 3% e a vinda dos complementos de 
aposentadoria sob responsabilidade do município. Eles eram pagos e custeados pelo 
fundo de previdência. Tivemos que importá-los para o sistema de folha de pagamento 
da prefeitura. Então, partindo desses princípios começamos a sofrer os impactos 
financeiros da folha de pagamento a partir de janeiro de 2009 e consequentemente as 
evoluções de verbas que são aplicadas durante o fechamento de cada mês... Vejamos 
que a partir de outubro de 2008 a secretaria de fazenda continuou a disponibilizar 
manutenção e autorização do pagamento de horas extras aos servidores, porém de uma 
forma parcelada. Então, parte era paga em folha e outra parte era provisionada em um 
banco de horas. Então, em outubro de 2008 tivemos de parcelamento de horas R$ 
72.091,15. Em novembro tivemos a manutenção na mesma forma de parcelamento R$ 
55.694,89. Em dezembro, também seguindo a mesma linha de pagamento, tivemos um 
valor de R$ 50.270,03... Em janeiro de 2009 tivemos alguns pagamentos de horas 
extras. Terei que realizar uma breve soma a fim de totalizar a despesa a partir de 
janeiro... Somente em 2009 tivemos um valor de R$ 77.354,13... Depois ela perdura... 
Então, ela obteve a manutenção do próprio mês de referência e os parcelamentos que 
começaram a partir de fevereiro de 2009, ou seja, as horas retidas em março à dezembro 
de 2008. Ela perdurou por quatro parcelas. Ela se estendeu até o mês de abril... Os 
valores mudam de mês a mês... A manutenção das horas do mês varia. O parcelamento 
também pode ser passivo a mudanças, pois o funcionário, ao decorrer do período, pode 
agregar, além do salário base, o adicional de tempo de serviço, ou seja, uma verba que 
progride, juntamente somados com um quarto de vencimentos. Então, isso se torna a 
base para iniciarmos o cálculo das horas extras conforme segue a regra... Em função das 
mesmas razões alegadas anteriormente. Várias situações são agregadas na folha como, 
por exemplo, de fevereiro de 2009 à fevereiro de 2010 tivemos de R$ 76.604,00 um 
salto para R$ 83.388,00. É um dos valores não muito grandes, mas eles impactam na 
folha mensalmente. Então, de fevereiro para março de 2009, dentro da mesma realidade 
de ano, tivemos um valor de R$ 76.604,00. Essa situação ficou estável, mais ou menos, 
até maio de 2009. Em junho o valor foi de R$ 79.267,00. Então, de dois em dois meses 
a situação continua. Teríamos que realizar uma minuciosa análise de todos os eventos 
de folha... Em janeiro de 2009, além dessas verbas que coloquei em referência a 
pagamento de horas extras e progressão do magistério, ainda tivemos o pagamento do 
adicional de um terço sobre férias. Esse um terço que também sofreu reajuste de 2% a 
partir de janeiro. Então, somente o adicional de férias foi de R$ 399.220,32... Somente 
de férias tivemos um pagamento de R$ 598.618,76. Então, é um número que impacta de 
forma significativa em janeiro de 2009... Esse reajuste parte do salário base. Esse salário 



base agrega verbas pessoais com percentuais estabelecidos em lei. Existem outras 
verbas que também são agregadas no salário base. Então, essa situação irá gerar 
aumento... Não podemos somente trabalhar com a realidade de 5%... Em janeiro de 
2009 podemos colocar quinhentos e poucos mil somente de férias... Partindo de 
fevereiro a frente possuímos uma variação. Em janeiro tivemos R$ 4.202.000,00, 
fevereiro caiu para R$ 3.799.000,00, em março de 2009 ela manteve um valor de R$ 
3.852.000,00 e abril R$ 3.849.000,00. Existe certo equilíbrio. Essa situação é relativa a 
verbas que variam de mês a mês... Os complementos de aposentadoria estão incluídos 
na folha... Respondia a chefia do Benedito Robles... Essa duplicidade se deu por um 
indicio de um pagamento realizado que foi o início da instauração da sindicância. Então, 
toda a avaliação e levantamento de provas, caso exista, está sob incumbência do 
competente órgão de secretaria de negócios jurídicos... Dá-se pela mesma razão. Em 
dezembro de 2010 realizamos o pagamento de férias. Essas férias deveriam ser pagam 
em janeiro de 2011, mas a secretaria de fazenda antecipou esse pagamento de férias. 
Essa situação reflete a referida diferença. Podemos comparar o que se pagou em janeiro 
de 2010 e em dezembro de 2010... Continuando a nossa análise em relação a férias, em 
janeiro de 2010 tivemos um pagamento de R$ 396.710,09. Já em dezembro de 2010 
tivemos um pagamento de R$ 415.838,59... Em janeiro de 2010 foi um pouco menor... 
Em 2010 tivemos 134 admissões. Na média ficamos em torno de 11 meses. Já em 
desligamentos tivemos 176. Independente de vínculo empregatício, tivemos uma média 
de 15 desligamentos mês. Na média anual essa situação custou R$ 77.637,00 somente 
com manutenção de rescisões... A folha bruta é processada com todos os eventos de 
provento, incluindo todas as rotinas... Partindo de janeiro de 2009 em relação a 
dezembro de 2008... Não vamos levar em conta os dissídios concedidos. Somente o 
tocante valor de férias, o complemento de aposentadoria que o município assumiu 
somados a manutenção de parcelamento das horas decorrentes do mês resulta-se um 
valor considerável... Em relação a dezembro de 2008 tivemos somente as rotinas 
normais. Pagamos a folha normalmente e os desligamento s, visto que em dezembro é a 
data de pagamento do 13º. É uma rotina totalmente separada. Então, somente essa 
questão apresenta uma grande diferença, visto que somente de complemento de 
aposentadoria chega em torno de cento e trinta e seis mil. Então, comparando essa 
situação em valores brutos pode-se afirmar que impacta o que está demonstrado no 
financeiro... A folha não era o que estava em questão. Foi surgido um indício de 
pagamento em duplicidade. Em conseqüência disso surgiu as férias dele. Foi uma coisa 
simultânea a outra. É uma questão separada da folha de pagamento que a sindicância 
está averiguando... Normalmente o desligamento do funcionário parte, na grande 
maioria, por iniciativa do empregador. Ele chega e solicita exoneração alegando o 
motivo. A partir daí, com o cronograma de fechamento de folha, recebemos todas as 
informações da secretaria onde o empregado estava atuando. Desse modo, iniciamos o 
trabalho em relação as indenizações do funcionário. Feito isso é processado o cálculo da 
folha de pagamento... Levantando a questão e considerando alguns fatores, existe o 
pagamento do abono do PASEP. Na verdade a prefeitura é somente um repassador 
desse recurso. Somente o valor do PASEP é de R$ 291.305,00. Somados com as horas 
extras essa situação sofre um bom impacto. Considerando as horas extras mais o 
pagamento esporádico do abono resulta-se em torno de R$ 866.000,00... Tirando a 
diferença de R$ 291.000,00 chegamos ao torno de R$ 575.000,00. Estou falando de 
apenas 4 meses. Esse seria o valor de manutenção das horas. Em 2010 não tivemos 
reajuste. Tivemos um abono concedido de R$ 80,00 a partir de maio. Esse se tornou 



objeto de incorporação a partir de janeiro de 2011. Ele tornou-se a fazer parte do salário 
base do servidor... O percentual, a partir do salário base, seria a razão do cálculo das 
horas extras... Espero atender as expectativas das evoluções da folha. Essa situação é 
um pouco complexa. Aos olhos de quem executa a folha de pagamento, acredito que 
não vejo nenhuma anormalidade na questão... Muitas situações são passíveis de 
evoluírem e refletirem na folha... Muito obrigado”. Em reunião realizada no dia 13 de 
outubro, às 16:00 horas, com objetivo de ouvir o Sr. Everton Henrique Pugina de 
Oliveira, o relator vereador Mauro Antonio Moreno requereu e a Comissão Parlamentar 
de Inquérito aprovou, por unanimidade, a convocação do Sr. Benedito Aparecido 
Robles, para o dia 20 de Outubro de 2011, às 12:00 horas. Encaminhado os ofícios de 
estilo. Conforme se denota da petição juntada aos autos às fls. 82, de autoria do Sr. 
Benedito Aparecido Robles, datada de 20 de outubro de 2011, o depoente escusando-se 
de comparecer à audiência para prestar esclarecimento à Comissão Parlamentar de 
Inquérito, alega que todas as informações necessárias já foram prestadas pelo Chefe de 
Pagamento da Municipalidade Sr. Everton Henrique Pugina de Oliveira e pelo 
Secretário da Fazenda Municipal Sr. Hélio Citrângulo, esclarecendo que o teor das 
declarações são exatamente aquilo que é do seu conhecimento, ficando tais declarações 
desde logo inteiramente ratificadas, uma vez que encontra-se locado em outra 
Secretaria, desconhecendo os atuais fatos vinculados ao objeto da CPI, nada mais tendo 
a acrescentar à CPI. Declara ainda, ser desnecessária sua presença. (fls 82 e 83) Ato 
contínuo a Comissão reunida em 20 de outubro de 2011, este relator esclarece que a 
presença do servidor público municipal Sr. Benedito Aparecido Robles é imprescindível 
para o esclarecimento da evolução da folha de pagamento da municipalidade, motivo 
pelo qual, insiste em ouvi-lo, requerendo, portanto, a sua reconvocação, notificando o 
mesmo para que preste depoimento a esta Comissão de Investigação, alertando-o que o 
seu não comparecimento, incorrerá em crime de responsabilidade nos termos do Art. 28 
da Lei Orgânica do Município de Itapira. Assim sendo, o Sr. Benedito Aparecido 
Robles foi reconvocado, às fls. 87, para comparecer na audiência realizada no dia 27 de 
outubro de 2011 para prestar dos devidos esclarecimentos, o que fez nos seguintes 
termos: “A seguir, o Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito dá início ao 
depoimento: 1°) Qual o seu nome completo? Resposta: Benedito Aparecido Robles. 2°) 
Qual a sua profissão? Resposta? Funcionário Público Municipal. 3°) Qual a sua função 
na administração pública municipal no período de 2009 à 201 O? Resposta: Até agosto 
de 2010 era chefe de seção de pessoal... Em primeiro lugar gostaria de dizer que deixei 
de atender a primeira convocação porque entendi que todas as perguntas que seriam 
feitas pela comissão pertinentes a evolução da folha de pagamento ficariam sem 
resposta, tendo em vista que estou fora da secretaria de administração, pois estou 
atuando em outra área, e não tendo acesso a toda a documentação que foi fornecida à 
CPL acredito que ficaria difícil responder com base nesses documentos. Conforme 
constou no documento que protocolei, ratifico as informações do Secretário de Fazenda 
e do Chefe de Folha de Pagamento que são os detentores de toda a documentação 
relacionada à Folha de Pagamento, assim como o quadro evolutivo da Folha de 
Pagamento. Foram por essas razões que não atendi a primeira convocação. Para 
responder genericamente necessitaria falar sobre períodos e valores... Na verdade diria 
que são quatro itens responsáveis e decisivos em relação a esse aumento. Exceto o 
complemento de Aposentadoria, como foi mencionado, resultasse em um total de R$ 
135 mil. Além do complemento que o município absorveu, também possuímos um 
percentual de aumento que ocorreu no mês de janeiro de 2009, onde representaram R$ 



94 mil reais. Dois por cento representou R$ 94 mil reais. O mês de janeiro é atípico. Por 
que essa situação é atípica em relação aos demais meses? Porque normalmente no mês 
de janeiro pagamos o terço constitucional de férias de todo quadro docente da 
Educação. Normalmente essa situação é feita em janeiro. O quadro da Educação é 
grande. Desse modo, acaba representando um valor significativo. Então entre o terço 
constitucional e média variável, acredito que ele representou R$ 641 mil. E um valor 
bastante significativo. Esse é um valor que não persiste todo mês, pois o quadro da 
Educação em janeiro sempre acaba evoluindo mais devido ao pagamento das férias. 
Então, dentro desses R$ 904 mil encontramos o complemento de aposentadoria, o terço 
de férias e o aumento de 2% que tivemos em janeiro. Em reais esse aumento de 2% 
representou R$ 94 mil. Se pegarmos o mês de dezembro para janeiro de 2009 esse valor 
representa R$ 94 mil... Não possuo essa informação. Somente possuo informações de 
dezembro de 2009 comparado com o mês de dezembro de 2010. A diferença seria em 
torno de R$ 538 mil. No ano de 2010 comparado ao ano de 2009 tivemos uma situação 
diferente. Por quê? Porque normalmente o terço de férias do pessoal da Educação é 
sempre pago em janeiro. Em janeiro de 2010 tivemos o aumento do terço constitucional 
do período de 2009, sendo que em dezembro de 2010 a Secretaria de Fazenda solicitou 
para calcularmos e inserirmos na folha de dezembro o terço constitucional que seria 
pago somente em janeiro de 2011. Então, em 2010 pagamos duas vezes o terço 
constitucional do pessoal da Educação. Então, essa situação representa um valor 
significativo. Se pegarmos a folha de janeiro de 2010' e depois olharmos o mês de 
dezembro de 2010 constataremos que possuímos um volume grande de férias que é 
justamente do pessoal da Educação. A oscilação de 2009 comparado à 2010 também 
seria em relação ao abono salarial que não tínhamos em 2009, sendo que foi instituído 
em 2010, onde representou R$ 169 mil. É um valor bastante significativo. Essa situação 
é comparada em relação ao mês de dezembro de 2009 com dezembro de 2010... 
Infelizmente não possuo dados suficientes para responder essa pergunta. Essa evolução 
de dezembro para janeiro seria o primeiro esclarecimento que fiz. Então, são quatro 
verbas que estão dentro desses R$ 904 mil de aumento. É justamente a absorção, pelos 
cofres municipais, dos complementos de aposentadoria que se resulta no valor de R$ 
134 mil em janeiro de 2009, R$ 641 mil de terço constitucional de férias... Esses quatro 
itens chegarão ao valor de R$ 904 mil... Esses dados constam na Folha de Pagamento 
que vocês possuem em mãos. Facilmente pode ser comprovado com a documentação 
que vocês possuem em mãos... O abono, uma vez incorporado aos vencimentos, 
automaticamente passa a refletir sobre as vantagens pessoais de cada servidor. Quando 
ele é pago de forma isolada, ou seja, uma verba destacada, ele somente resulta naquele 
valor. Uma vez incorporado, esses R$ 80 pode virar R$ 150 ou R$ 160 dependendo das 
vantagens que cada servidor tiver acumulado ao longo dos anos. Desse modo, passará a 
incidir sobre ele os adicionais sobre tempo de serviço. Uma vez que é incorporado ao 
base, automaticamente passará a sofrer incidência dos adicionais... A folha de janeiro 
normalmente é atípica Por quê? Porque existem esses fatos que sempre toma a folha de 
janeiro maior. Se compararmos essa folha com os demais, constataremos que é a maior 
folha do exercício pelo fato de pagarmos a Educação... O Chefe de Folha, durante todo 
período que estive lá, sempre foi o Everton... Acredito que os fatos estão aqui. Acredito 
que todos esses itens que apontei. Matematicamente chegaremos ao valor da diferença, 
ou seja, a totalidade de R$ 904 mil. São os principais responsáveis por essa elevação da 
folha Se pegarmos os meses "subseqüentes, constataremos que o valor cai devido ao 
não pagamento de um volume tão grande em relação as férias... Quanto que representa 



esses R$ 904 mil em termos percentuais?.. Apontei os principais fatores.Existem outros 
itens que também apresentaram aumento... Em 2009 houve um acordo entre o Sindicato 
e a Administração para que se pagasse o saldo de 2008. Não possuo em mãos os 
referidos dados, mas acredito que foi uma situação em tomo de R$ 450 mil. Essa 
situação foi paga em três parcelas. Pagamos na folha de fevereiro, março e abril de 
2009. Saiu uma rubrica especial, ou seja horas extras em parcelamento... Somente os 
meses de janeiro e dezembro representaram valores maiores. Nos meses de janeiro e 
dezembro de 2010 ocorreram o pagamento do terço constitucional do pessoal da 
Educação. Foi uma situação atípica diferente. Sempre pagamos em janeiro de cada ano. 
Em dezembro de 2010 a Secretaria de Fazenda solicitou para que empenhássemos e 
lançássemos em folha todo terço constitucional do pessoal da Educação. Geralmente o 
pessoal da Educação requer essa situação no final de dezembro. Normalmente pagamos 
em janeiro do ano subseqüente. Em 2010 a situação foi diferente. Pagamos em janeiro 
de 2010 referente à 2009 e já em dezembro de 2010 pagamos novamente as férias que 
seriam pagas somente em janeiro do ano subseqüente. Por esse motivo que esses dois 
meses apresentam valores maiores e diferenciados em relação aos demais meses do 
ano... Inicialmente tirei 20 dias de férias. Logo em seguida tirei uma licença de 30 dias... 
Somente gostaria de acrescentar que trabalhei no Departamento Pessoal ao longo de 34 
anos. Sempre estive ali dentro. Sempre gostei muito do que fazia Sempre procurei fazer 
da melhor forma possível. A partir do momento que houve a determinação para que eu 
assumisse em outro setor... Atualmente estou atuando na Secretaria de Educação... O 
meu cargo efetivo é escriturário. Não houve recusa de minha parte pelo fato de que meu 
cargo é escriturário. Assumi como escriturário na Secretaria de Educação... Não tenho 
especificamente o valor do magistério. Não é difícil de levantar, mas posso informar. O 
total de terço constitucional pago, inclusive o magistério, foi de R$ 641 mil. 
Obviamente essa situação engloba todas as secretarias e não somente a Educação. Não 
posso reafirmar essa situação sem a documentação necessária”. Esclarece nesta 
oportunidade, que a Comissão Parlamentar de Inquérito solicitou ao Sr. Presidente, 
Assessoria interna dos servidores André Augusto Cavenaghi, Francisco Carlos Franco e 
Osmar Gomes da Silva, designados pela Presidência para auxiliar nos trabalhos. Assim 
sendo, em reunião com os servidores mencionados, a Comissão solicitou junto ao Poder 
Executivo os seguintes documentos: 1 – Memória de cálculos da folha de pagamento 
2009/2010, detalhadamente, relacionados todos os pagamentos efetuados na folha, tais 
como: horas-extras, 13º salários, desligamentos, férias, demissões e outros; 2 – Folhas 
de pagamentos de outubro de 2008 a dezembro de 2010, em formato digital, 
preferencialmente com extensão que possa abrir os dados no Excel; 3 – Os balancetes 
das despesas referentes às dotações de vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil e 
obrigações patronais, referente aos períodos supra-mencionados; 4 – Os balancetes 
contábeis do Poder Executivo, referente aos períodos supra-citados. 5 – Relatório de 
Gestão Fiscal do último quadrimestre de 2008, e dos exercícios 2009 e 2010; 6 – Os 
empenhos, liquidações, pagamentos das despesas referentes às dotações de vencimentos 
e vantagens fixas pessoal civil e obrigações patronais; 7 – Cópias de cheques, 
transferências eletrônicas e todo tipo de documentos relacionados aos pagamentos das 
despesas referentes às dotações de vencimentos e vantagens fixas e patronais – pessoal 
civil referente aos períodos mencionados. Após o encaminhamento de todos os 
documentos solicitados ao Poder Executivo, a Comissão se reuniu para análises 
minuciosas da documentação. Tais documentos elucidaram todas as dúvidas que se 
tinha dos valores gastos com folha de pagamento da Prefeitura, dispensando ajuda dos 



funcionários designados. Como se pode verificar, não só pelos depoimentos acima 
transcritos, mas também pela análise da farta documentação encaminhada pela 
Prefeitura Municipal de Itapira, que frise-se em momento algum atuou de forma a criar 
qualquer tipo de óbice para atuação desta Comissão Processante, e se percebe que a 
folha de pagamento sofreu um aumento da ordem de 11,17%, mas esse aumento foi 
plenamente justificado, não havendo portanto, nada de irregular na evolução da folha. O 
aumento apontado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais procede de vícios 
haja vista apurar resultado com base nos números do Relatório de Gestão Fiscal, que é 
composto de inúmeras variáveis e tem um descompasso temporal, não tornando 
portanto, subsídio suficiente para identificar irregularidades. Também verificamos, que 
o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que hoje realiza uma das auditorias mais 
rigorosas no território nacional, aprovou a contas do executivo municipal no exercício 
de 2009, não apontando nada de irregular. E, para que não pairem dúvidas não só ao 
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, que apresentou a representação 
solicitando a instauração da presente Comissão de Inquérito, como também aos nobres 
autores do Requerimento 266/2011 e aos demais Vereadores desta Casa, passamos a 
esclarecer de forma detalhada os possíveis motivos que levaram a evolução da folha de 
pagamento do exercício de 2009 a uma variação de 11,17%. SENÃO VEJAMOS: 
Análise detalhada em folha de pagamento de 2009 e possível variação na ordem de 
11,17% e 3º quadrimestre. 1– Descrições: – Empresa – Prefeitura Municipal de Itapira – 
CNPJ 45.281.144/0001-00. – Secretaria responsável pela folha de pagamento: 
Secretaria Municipal de Administração / Departamento de Pessoal. – Sistema em uso 
para a geração de folha de pagamento SARH – Sistema de Administração de Recursos 
Humanos. – Ano base de apuração de dezembro/2008 a dezembro/2009. – 
Considerações gerais para a respectiva análise: – Fonte de análise: Folha de pagamento 
bruta calculada e paga aos servidores. – Projeções não apontadas: Empenhos de 50% 
(cinqüenta por cento) sobre 13º salário em maio/2009, e 50% (cinqüenta por cento) 
sobre 13º salário parcela final em dezembro/2009 (vide informações na Secretaria de 
Fazenda).– Dos valores (bruto): – Exercício de 2008: - dezembro/2008 – R$ 
3.297.990,29 – Exercício de 2009: - janeiro/2009 – R$ 4.202.554,95 - fevereiro/2009 – 
R$ 3.799.220,85 - março/2009 – R$ 3.852.920,58 - abril/2009 – R$ 3.849.265,79 - 
maio/2009 – R$ 3.684.836,55 - junho/2009 – R$ 3.964.709,40 - julho/2009 – R$ 
4.088.921,35 - agosto/2009 – R$ 3.769.970,96 - setembro/2009 – R$ 3.861.405,01 - 
outubro/2009 – R$ 3.695.979,31- novembro/2009 – R$ 3.752.611,06- dezembro/2009 – 
R$ 3.659.934,21- Total geral – R$ 46.182.330,02 – Da linha evolutiva em percentuais 
(%), comparando: 
dez/2008 / jan/2009 
27,43% 

jan/2009 / fev/2009 
9,60% 

fev/2009 / mar/2009 
1,41% 

mar/2009 / abr/2009 
0,09% 

abr/2009 / mai/2009 
4,27% 

mai/2009 / jun/2009 
7,60% 

jun/2009 / jul/2009 
3,13% 

jul/2009 / ago/2009 
7,80% 

ago/2009 / set/2009 
2,43% 

set/2009 / out/2009 
4,28% 

out/2009 / nov/2009 
1,53% 

nov/2009 / dez/2009 
2,47% 

 
1.1.1. – Da linha evolutiva apurando-se a média anual em percentuais: - soma dos 
percentuais (item 3.3.) – acumulado anual – 72,04 dividido por 12 = 6,00%; – Das 
diferenças que se destacaram substancialmente pela análise da FOPAG desta Prefeitura 



Municipal e também elucidada pela comissão CPI, destacamos as ressalvas abaixo: - 
Considerando as informações da Evolução dos valores da Folha de Pagamento referente 
aos meses de dezembro de 2008, janeiro e fevereiro de 2009 verificamos constar o 
quanto segue: 

Mês / Ano Total da Folha (em R$) 

Dezembro / 2008 3.297.990,29 
Janeiro / 2009 4.202.554,95 
Fevereiro / 2009 3.799.220,85 

  
- Diferenças apontadas pela CPI 

 
Diferença entre dezembro/2008 e janeiro/2009 R$ 904.564,66 
Diferença entre janeiro/2009 e fevereiro/2009 R$ (403.334,10) 
 
- Análise: Comparando-se os meses de dezembro de 2008 com janeiro de 2009 (tabela – 
Evolução dos valores da Folha de Pagamento) verificamos um montante de 68 verbas 
descriminadas no histórico da folha de pagamento. Analisando as diferenças individuais 
verificou-se que 18 verbas apresentaram diferenças negativas, 04 não apresentaram 
diferenças e 46 verbas do montante de 68 apresentaram aumento de R$ 999.028,78 na 
folha de pagamento que deduzidas as diferenças negativas representaram o montante de 
R$ 904.564,66. Verbas que apresentaram aumento na comparação de dezembro de 2008 
com janeiro de 2009: 

 

Cód. Desc. Verba 
Folha 
Dezembro/
08 

Folha 
Janeiro/09 

Diferença 

 

Percentual 
de aumento 
com relação 
a 
Dezembro/
08 

40 
ABONO SAL. - E.C. 
nº41 § 5ºART. 2º/Art. 

158,23 166,08 7,85  0,000  

8 
VANT INC 2129 art. 
22, II 

501,19 511,24  10,05  0,000  

15 
PENSÃO ESP. LEI 
MUNICIPAL 

931,32 949,94  18,62  0,001  

54 
GRATIFICAÇÃO - LEI 
3125 

1.112,39 1.134,64  22,25  0,001  

74 SALARIO FAMILIA - 23,42 51,20  27,78  0,001  



Cód. Desc. Verba 
Folha 
Dezembro/
08 

Folha 
Janeiro/09 

Diferença 

 

Percentual 
de aumento 
com relação 
a 
Dezembro/
08 

CLT - 

62 QUINQUENIO 1.838,23 1.938,95  100,72  0,003  

64 
VANTAGEM 
INCORP. L. 3.598/2004 

5.104,15 5.206,33  102,18  0,003  

94 
CARGA HORARIA 
SUPLEMENTAR LEI 
3648/2004 

5.202,56 5.306,62  104,06  0,003  

223 
TRAB.FERIADOS 
L.2825/97 LC 4240/08 

- 105,60  105,60  0,003  

222 
TRAB.FOLGAS 
L.2825/97 LC 4240/08 

- 107,53  107,53  0,003  

9 
FUNC. GRAT. LEI 
4091/07 ANEXO V 

10.133,72 10.286,95  153,23  0,005  

225 
TRAB.FOLGAS - 
PARCELAMENTO (s) 

12.551,51 12.721,70  170,19  0,005  

72 
ADICIONAL DE 
PERICULOSIDADE 

3.460,19 3.665,52  205,33  0,006  

47 
ADIC DE 1/3 DE 
FERIAS VENCIDAS 

3.638,03 4.009,07  371,04  0,011  

7 SUBSIDIOS 19.067,37 19.448,72  381,35  0,012  

6 
VANT. INCORP LEI 
3407 - 3517/03 

34.088,12 35.036,24  948,12  0,029  

28 
DEVOLUCAO DE 
VENC./DESC. 

189,70 1.159,67  969,97  0,029  



Cód. Desc. Verba 
Folha 
Dezembro/
08 

Folha 
Janeiro/09 

Diferença 

 

Percentual 
de aumento 
com relação 
a 
Dezembro/
08 

90 
GRAT. L.C. 3.725/2005 
Art 1º 

25.335,58 26.416,85  1.081,27  0,033  

318 
ADIC 25% LEIS 2302 
– 2512 

58.266,03 59.429,52  1.163,49  0,035  

78 
PERICULOSIDADE - 
L 2853/97 Art.10º 

26.163,90 27.367,42  1.203,52  0,036  

314 
ADICIONAL 
NOTURNO 

26.768,12 28.170,13  1.402,01  0,043  

200 
H.E. c/ 50% L.C. 01/93 
ART. 35 

83,38 1.517,10  1.433,72  0,043  

226 
TRAB. FERIADOS - 
PARCELAMENTO (S) 

6.665,83 8.247,77  1.581,94  0,048  

46 FERIAS VENCIDAS 10.914,06 12.545,63  1.631,57  0,049  

5 
PROG. FUNC. LEI 
2129/89 

33.702,58 35.362,51  1.659,93  0,050  

12 
DIF. 
SALÁRIO/SUBSTITUI
CAO 

1.176,79 3.066,00  1.889,21  0,057  

3 
PROGR. FUNC. LEI 
3648/2004 

70.974,19 73.186,45  2.212,26  0,067  

69 
ADIC PLANTÕES 
P.S.- LEI 3.717/2005 

9.515,85 11.898,99  2.383,14  0,072  

60 
PROMOCAO LEI 
ORGANICA MUNICIP 

42.813,06 46.467,28  3.654,22  0,111  

49 ADIC DE 1/3 FERIAS 4.289,53 8.601,65  4.312,12  0,131  



Cód. Desc. Verba 
Folha 
Dezembro/
08 

Folha 
Janeiro/09 

Diferença 

 

Percentual 
de aumento 
com relação 
a 
Dezembro/
08 

PROPORCIONAIS 

31 
ABONO SALARIAL 
LEI 3738/2005 

71,00 5.137,11  5.066,11  0,154  

11 
SUBSIDIOS 
SECRETARIOS 

59.026,89 64.277,74  5.250,85  0,159  

61 ANUENIO 194.825,04 203.980,00  9.154,96  0,278  

27 
DIFERENCA DE 
SALARIOS 

10.350,82 20.992,91  10.642,09  0,323  

67 
ADIC TEMPO 
SERVICO LEI No 3079 

133.164,70 144.051,67  10.886,97  0,330  

71 
ADICIONAL DE 
INSALUBRIDADE 

155.189,51 166.134,44  10.944,93  0,332  

48 
FERIAS 
PROPORCIONAIS 

12.868,48 25.804,55  12.936,07  0,392  

224 
H.E. C/ 50% - 
PARCELAMENTO (s) 

30.969,31 46.406,66  15.437,35  0,468  

75 
ADIANTAMENTO 13o 
SALARIO 

- 23.409,73  23.409,73  0,710  

218 
VANT. INCORP. ART 
8º LC 4.240/08 

- 26.832,75  26.832,75  0,814  

85 
COMPL. DE 
APOSENTADORIA - 
SAAE 

- 32.499,29  32.499,29  0,985  

39 
MED. VARIÁVEL S/ 
FÉRIAS 

536,89 93.423,71  92.886,82  2,816  



Cód. Desc. Verba 
Folha 
Dezembro/
08 

Folha 
Janeiro/09 

Diferença 

 

Percentual 
de aumento 
com relação 
a 
Dezembro/
08 

1 SALARIO BASE 
1.976.174,8
3 

2.070.271,
90  

94.097,07  2,853  

84 
COMPL. DE 
APOSENTADORIA - 
PMI 

- 103.947,14  
103.947,1
4  

3,152   

33 
1/3 FÉRIAS EM 
PECÚNIA L. 4091 
ART. 53 § 

- 148.437,54  
148.437,5
4  

4,501  

10 
ADICIONAL DE 
FERIAS - CF 

32.035,48 399.220,32  
367.184,8
4  

11,134  

 
Considerando o aumento de 2% concedido no mês de janeiro de 2009, conforme Lei 
Complementar Municipal nº 4.240/2008, Considerando o pagamento do adicional de 
1/3 de férias de quase 100% do quadro do magistério, Considerando o pagamento de 1/3 
de férias em pecúnia, requerido nos termos do artigo 53, da Lei Complementar 
Municipal, 4.091/2007, Considerando a inclusão na folha de pagamento das 
complementações que até então eram pagas pelo Fundo Municipal de Aposentadorias e 
Pensões, Verificamos um aumento expressivo nas seguintes verbas: 

 

Cód. Desc. Verba 
Folha 
Dezembro/0
8 

Folha 
Janeiro/09 

Diferença 

 

Percentual de 
aumento com 
relação a 
Dezembro/0
8 

75 
ADIANTAMENTO 
13o SALARIO 

- 23.409,73  23.409,73  0,710  

218 
VANT. INCORP. 
ART 8º LC 4.240/08 

- 26.832,75  26.832,75  0,814  



85 
COMPL. DE 
APOSENTADORI
A - SAAE 

- 32.499,29  32.499,29  0,985  

39 
MED. VARIÁVEL 
S/ FÉRIAS 

536,89 93.423,71  92.886,82  2,816  

1 SALARIO BASE 1.976.174,83 
2.070.271,9
0  

94.097,07  2,853  

84 
COMPL. DE 
APOSENTADORI
A - PMI 

- 103.947,14  
103.947,1
4  

3,152  

33 
1/3 FÉRIAS EM 
PECÚNIA L. 4091 
ART. 53 § 

- 148.437,54  
148.437,5
4  

4,501  

10 
ADICIONAL DE 
FERIAS - CF 

32.035,48 399.220,32  
367.184,8
4  

11,134  

 

Analisando o quadro acima verificamos que o aumento expressivo das 08 verbas 
representaram 98,31% da diferença apontada de R$ 904.564,66. Sendo o restante o 
próprio reflexo do dissídio coletivo concedido em janeiro de 2009. Comparando-se os 
meses de janeiro com fevereiro de 2009, verificamos que as verbas que tiveram 
diferenças negativas foram: 

Cód. Desc. Verba 
Folha 
Janeiro/09 

Folha 
Fevereiro/09 

Diferença 

 

Percentual 
de 
aumento 
com 
relação a 
Janeiro/09 

46 FERIAS VENCIDAS 12.545,63  2.582,91  (9.962,72) (0,237) 

48 
FERIAS 
PROPORCIONAIS 

25.804,55  3.673,13  (22.131,42) (0,527) 

39 
MED. VARIÁVEL S/ 
FÉRIAS 

93.423,71  13.004,92  (80.418,79) (1,914) 



33 
1/3 FÉRIAS EM 
PECÚNIA L. 4091 
ART. 53 § 

148.437,54  4.144,62  (144.292,92) (3,433) 

10 
ADICIONAL DE 
FERIAS - CF 

399.220,32  77.644,23  (321.576,09) (7,652) 

 

Tais verbas representam uma diferença negativa de R$ (578.381,94), que somando-se 
com o parcelamento das horas extras referente ao período de março a dezembro de 2008 
(aumento de R$ 128.354,26) representa o montante negativo de R$ (450,027,68) 
justificando quase toda diferença apurada entre os referidos meses. Somando-se com as 
outras variações normais da folha de pagamento justifica-se a diferença negativa de R$ 
(403.334,10). – Considerações gerais para as justificativas da evolução das folhas de 
pagamento do exercício de 2009: – Dissídio Coletivo: - Leis autorizadoras: L. C. 
4.240/2008 de 05 de abril de 2008 – 2% (dois por cento) com efeito de reposição 
salarial corretiva do exercício de 2008 a partir de 1º de janeiro de 2009. L. C. 
4.455/2009 de 24 de junho de 2009 – 3% (três por cento) a partir de maio de 2009. – 
Ex-servidores (complementos de aposentadorias) que passaram a ser de 
responsabilidade do município de Itapira, sendo agregados a folha de pagamento a partir 
de janeiro de 2009. – Da manutenção do pagamento das horas extras, trabalhos nas 
folgas e feriados, mesmo que na modalidade de parcelamento foram efetivamente pagas 
no exercício de 2009. – Do acordo parcelado em três meses horas extras referentes ao 
exercício de 2008 (março/2008 a dezembro/2008) foram efetivamente pagas no 
exercício de 2009. – Do pagamento do adicional de 1/3 sobre férias e abono pecuniário 
sobre férias – Lei 4.091, artigo 53 (quadro servidores / educação). – Da rotatividade de 
servidores (admissões e demissões). – Considerando que para as admissões de novos 
servidores no quadro de pessoal da PMI, devemos levar em conta 02 (dois) fatores 
importantes no mês de admissão: A proporcionalidade ao mês; aos cargos (efetivo, 
comissão, CLT – contratados) e seus respectivos padrões de vencimentos podendo ser 
Agentes de Serviços, Agentes de Administração; exclusivamente em comissão e 
gestores públicos (passíveis a variações de mês para mês). – Considerando que para os 
desligamentos com referência aos cargos (efetivos, comissão, CLT – contratados) e 
podendo enquadrar (Agentes de Serviços – operacionais, Agentes de Administração 
(administrativos), exclusivamente em comissão e Gestores Públicos, relacionando-se às 
verbas indenizatórias – saldo de salários, férias vencidas, 1/3 sobre férias vencidas, 
férias proporcionais, 1/3 sobre férias proporcionais, avos sobre 13º salário indenizados, 
liquidação de horas extras, etc.) – (passíveis as variações de mês para mês) – Obs. 
Subitens 4.6.1. e 4.6.2. (atos do Sr. Prefeito Municipal) auditados pelo Tribunal de 
Contas – julgados regulares. – Das verbas vegetativas nas folhas de pagamento: – 
Considerando a princípio de um reajuste salarial, dissídio coletivo, revalorização de 
cargos, reclassificação de cargos, previstos na legislação municipal admitindo que se 
parta do salário base, o reflexo do reajuste também se aplicará para as vantagens 
pessoais, adicionais, gratificações, etc. que cada servidor tiver adquirido ou vir adquirir 
em data futura conforme algumas rubricas lançadas em folha de pagamento conforme 
abaixo: (as mais comuns) - ATS – Adicional por Tempo de Serviço (progride de 5 em 5 
anos) – Lei 3.079/1999. - Anuênios (direito adquirido pelos servidores admitidos até o 



ano de 1998)- LOM – Lei Orgânica Municipal 1/4 de vencimento (vide Leis 
regulamentadoras) - Gratificações – (comissões e sindicâncias, CAESP, pregões, 
licitações, etc.) - Progressões magistério (Lei 3.648/2004) - Adicionais – insalubridade / 
periculosidade. - Horas extras – eventos variáveis. - Trabalho folgas e feriados – 
eventos variáveis. - Adicional noturno – eventos variáveis - Abono / rendimentos 
PASEP – repasse ao servidor. – Esclarecimentos adicionais ao item 4. e seus subitens. – 
(4.1. – dissídio coletivo) – (4.2. – ex-servidores – complementos de aposentadoria) – 
(4.3., 4.4. – das horas extras) – (4.5. – do pagamento de adicionais sobre férias) – (4.6. – 
da rotatividade – admissões e desligamentos – 4.6.1. e 4.6.2.) – (4.7. – das verbas 
vegetativas na folha de pagamento) 5.1. – Admitindo a partir do salário base do 
servidor; 5.2. – Complementos de aposentadorias agregados a folha de pagamento a 
partir de janeiro de 2009: 

Mês / Ano Qtde. Servidores Valores (em R$) Representação (%) 
Jan/2009 227 143.939,26 3,43% 
Fev/2009 182 144.294,41 3,80% 
Mar/2009 181 143.836,66 3,73% 
Abr/2009 181 143.836,66 3,74% 
Mai/2009 181 143.836,66 3,90% 
Jun/2009 180 142.623,89 3,60% 
Jul/2009 181 141.417,78 3,46% 
Ago/2009 181 142.800,33 3,79% 
Set/2009 181 142.800,33 3,70% 
Out/2009 181 141.893,61 3,84% 
Nov/2009 180 141.856,34 3,78% 
Dez/2009 179 139.906,12 3,82% 
Acumulo anual 1.173.042,05 44,58% 
Méd. anual 184 142.753,50 3,71% 

 
5.3. – Das horas extras 

 
Mês / Ano Valor (em R$) Representação (%) 
Dez/2008 50.270,03 1,52% 
Jan/2009 69.106,36 1,64% 
Fev/2009 191.858,68 5,05% 
Mar/2009 196.415,93 5,10% 
Abr/2009 190.379,79 4,94% 
Mai/2009 78.601,56 2,13% 
Jun/2009 85.747,68 2,16% 
Jul/2009 8.716,04 0,21% 
Ago/2009 3.614,95 0,10% 
Set/2009 135,41 0,01% 
Out/2009 4.601,94 0,12% 
Nov/2009 10.907,93 0,29% 
Dez/2009 14.169,91 0,39% 
Acumulo anual (jan a dez / 2009 854.256,18 22,15% 
Média anual (jan a dez / 2009) 71.188,01 1,84% 



 
5.4. – Das férias (pagamento do adicional de 1/3 sobre férias – CF, abono pecuniário 
sobre férias Lei 4.091, artigo 53) – considerando-se atípica a ocorrência em relação aos 
demais meses de 2009. 

 
Mês / Ano Valor (em R$) Representação (%) 
Janeiro / 2009 679.431,75 16,16% 

 
5.5. – Da rotatividade (admissões e demissões) – vide considerações nos subitens 4.6.1. 
e 4.6.2. 

 
Mês / Ano Qtde. Servidores Valores (em R$) Representação (%) 
Jan/2009 29 68.780,57 1,64% 
Fev/2009 36 32.922,41 0,87% 
Mar/2009 29 23.429,09 0,61% 
Abr/2009 29 16.084,88 0,42% 
Mai/2009 08 6.465,83 0,18% 
Jun/2009 07 12.323,18 0,31% 
Jul/2009 07 10.447,65 0,26% 
Ago/2009 03 1.331,28 0,04% 
Set/2009 - - - 
Out/2009 06 16.632,62 0,45% 
Nov/2009 24 16.929,91 0,45% 
Dez/2009 01 904,11 0,02% 
Acumulo 
anual 

179 admissões 206.251,53 5,25% 

Média anual 15 admissões 17.187,62 0,43% 
 
 

Mês / Ano Qtde. Servidores Valores (em R$) Representação (%) 
Jan/2009 35 80.164,07 1,91% 
Fev/2009 12 12.625,43 0,33% 
Mar/2009 27 72.000,01 1,87% 
Abr/2009 19 72.548,33 1,88% 
Mai/2009 18 15.900,83 0,43% 
Jun/2009 14 86.029,41 2,17% 
Jul/2009 36 72.055,92 1,76% 
Ago/2009 25 69.458,04 1,84% 
Set/2009 26 170.206,26 4,41% 
Out/2009 10 36.103,39 0,98% 
Nov/2009 45 155.485,20 4,14% 
Dez/2009 20 31.220,22 0,85% 
Acumulo 
anual 

287 demissões 873.797,11 22,58% 

Média anual 24 demissões 72.816,42 1,88% 
 



5.6. – Dos eventos variáveis e vegetativos na folha de pagamento. Considerando o 
subitem 4.7.1., enfatizamos significativas variações de um mês para o outro e de acordo 
com as informações recebidas das Secretarias durante o processo de fechamento de cada 
folha de pagamento, conforme comparativo entre meses. ANEXO I; Considerações 
finais da análise do exercício de 2009 elaborado pela FOPAG da SEAD – Departamento 
de Pessoal constatamos e justificamos a evolução como segue: 4.1. – Dos dissídios 
concedidos na sua totalidade em 5% (cinco por cento) e seus reflexos; 4.2. – Da 
agregação dos complementos de aposentadoria em sua média anual e acumulado anual 
conforme subitem 5.2. 4.3. e 4.4. – Das horas extras em sua média anual e acumulado 
anual conforme subitem 5.3. ;4.5. – Do pagamento do adicional de 1/3 sobre férias – 
CF, abono pecuniário sobre férias – Lei 4.091, artigo 53, em sua média anual e 
acumulado anual conforme subitem 5.4., considerando a ocorrência atípica 
representando em um único mês o valor de R$ 679.431,75 e em percentuais 16,16% em 
janeiro de 2009; 4.6.1. e 4.6.2. – Da rotatividade de admissões e demissões em sua 
média anual e acumulada anual conforme subitem 5.5., constatamos maiores despesas 
com desligamentos em relação às admissões; 4.7. – Das verbas vegetativas e eventos 
variáveis conforme subitem 5.6. como um todo caracterizam-se instáveis, podendo 
oscilar para mais ou para menos (vide subitem 4.7.1. e suas considerações); - 
Justificando a crítica cruzada com os subitens (4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6.1., 4.6.2., 
4.7., 4.7.1.) em relação ao subitem 3.3.1. destacando-se a folha de pagamento média 
anual do exercício de 2009, dentro dos parâmetros da referida análise e seus respectivos 
componentes apurados e considerando como meses atípicos entre: dezembro/2008 / 
janeiro/2009, janeiro/2009 / fevereiro/2009, abril/2009 / maio/2009, maio/2009 / 
junho/2009, julho/2009 / agosto/2009, setembro/2009 / outubro/2009, apuramos 
finalmente a evolução mensal em condição estável na ordem de 6,00% (seis por cento). 
DO PROCESSO DE SINDICÂNICA DA PREFEITURA: Considerando o 
depoimento do Secretário da Fazenda Sr. Hélio Citrângulo, quando questionado por este 
Relator sobre a situação que foi publicado na imprensa a respeito do rombo de um 
funcionário da RH da Municipalidade, o depoente afirmou que houve pagamento em 
duplicidade. Afirmou ainda, que por um acaso percebeu um pagamento que foi 
realizado em duplicidade para um funcionário exonerado. Disse que Estranhou e fez um 
comunicado ao prefeito. Em contato com o jurídico, foi aberta uma sindicância e o que 
acontecerá daqui para frente, não sabe. É o que nós possuímos até o presente momento, 
ressaltou. O pagamento é cerca de quatro mil e pouco. Esse cheque possui um número 
de conta de alguém. Para analisar essa situação necessitaria da quebra de sigilo bancário 
da referida pessoa. Não sabemos de quem é a conta. Acredito que a sindicância 
conseguirá a quebra de sigilo bancário dessa pessoa. Imagino que não seja somente esse 
pagamento. Imagino que essa situação vem acontecendo há muito tempo, afirmou o 
depoente. Esclarecemos que esta Comissão Parlamentar de Inquérito foi instituída para 
verificar possíveis irregularidades na Folha de Pagamento da Prefeitura, em virtude da 
evolução apontada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, não entrando na 
seara da Sindicância instaurada pela Municipalidade. Mas esclarecemos, outrossim, que 
o trabalho da CPI termina aqui, mas como Vereadores e legítimos representantes do 
povo, usando da prerrogativa de fiscalizador dos atos do Poder Executivo, estaremos 
atentos ao desenrolar da Sindicância instaurada pela Municipalidade, e através de 
requerimento ao Chefe do Poder Executivo estaremos pedindo as informações do 
processo. Diante de todo o exposto, esta Comissão Parlamentar de Inquérito, conclui 
seu trabalho de investigação sobre as folhas de pagamentos da Prefeitura Municipal do 



exercício de 2009, entendendo que inexiste irregularidades nos fatos narrados na 
representação do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, motivo pelo qual opina 
ao Colendo Plenário pelo Arquivamento do processo em questão, por ser a expressão da 
verdade. É este o Relatório, conclamando aos nobres pares pela aprovação em sua 
íntegra. Itapira, aos 12 de dezembro de 2011. MAURO ANTONIO MORENO; 
RELATOR. Ato contínuo, faz uso da palavra o presidente da Comissão Parlamentar de 
Inquérito, Vereador Sr. ANTONIO ORCINI : "Senhor presidente, senhores vereadores, 
imprensa escrita e falada, boa noite. Venho a esta tribuna para dizer que o meu dever 
está cumprido. A CPI foi criada a fim de investigar o rombo na folha de pagamento. 
Saiu uma conversa em nossa cidade relacionada a um fato ocorrido na Prefeitura 
Municipal. Essa situação caiu como uma bomba na Câmara Municipal. Em nenhum 
momento foi escondida alguma situação da imprensa. Eles tiveram a oportunidade de 
nos acompanhar na investigação. Todas as perguntas foram respondidas. Gostaria de 
agradecer a imprensa, pois a mesma escreveu exatamente aquilo que havia respondido. 
Sempre respeitamos a imprensa. Quando iniciamos os nossos trabalhos eu disse que a 
CPI foi criada precipitadamente. Foi tomada uma atitude muito precipitada naquele 
momento. Fomos sorteados para que os trabalhos fossem iniciados. Quem seria eu para 
condenar ou inocentar uma determinada pessoa? Não possuo esse direito. Muitas 
reuniões foram realizadas. Existem cinco contas de bancos. Não sabemos de quem seria 
essas contas. Não tivemos acesso a essa situação, pois as informações estão sob segredo 
de justiça. A sindicância está apurando essa situação. Acredito que até março do 
próximo ano alguma novidade será dita. Gostaria de dizer aos vereadores que em 
nenhum momento escondemos algum tipo de informação. Caso alguém diga que a CPI 
terminou em pizza, acredito que não será justo conosco. Gostaria de dizer que cumpri o 
meu dever dentro de nossa possibilidade. O Dr. Mauro leu que o Tribunal de Contas 
aprovou as contas de 2009 sem questionar alguma situação. Então, gostaria que os 
demais vereadores disponibilizassem um voto de confiança em relação a essa questão. 
O relatório está aqui. Quem quiser cópia do mesmo, favor requerer na secretaria da 
Casa. Gostaria de agradecer o apoio que recebemos dos vereadores. Também gostaria 
de agradecer a presidente do Sindicato dos Funcionários Públicos responsável em 
elaborar essa denúncia, assim como os integrantes da CPI. Cabe ressaltar que houve 
muitas discussões em relação a esse assunto. Portanto, gostaria de pedir desculpa a 
todos. Poderíamos solicitar um maior período de tempo, mas acredito que não seria 
necessário. Todos os vereadores possuem o direito de acompanhar o trâmite da 
Sindicância. Somos obrigados a acompanhar essa Sindicância. Acredito que em 
fevereiro alguma novidade será dita em relação a esse assunto. Gostaria de agradecer a 
imprensa, pois a mesma sempre esteve presente em nossos trabalhos. Os fatos sempre 
foram disponibilizados à imprensa de nossa cidade. Mais uma vez gostaria de agradecer 
a todos. Muitos relatórios são extensos. A CPI analisou muitos valores. Gostaria de 
agradecer o André, o Osmar, o Chicão, o Elias e o Thiago, pois os mesmos colaboram 
conosco. Acredito que eles colaboraram, e muito, conosco. Muito obrigado a todos.” A 
seguir, pela ordem, a Vereadora Sra. Sônia de Fátima Calidone dos Santos indaga a 
presidência desta Casa de Leis sobre a possibilidade de a referida matéria ser 
encaminhada à Ordem do Dia da próxima sessão e que os vereadores tenham cópia do 
Relatório para ter conhecimento total do mesmo. Em seguida, o Sr. presidente, após 
consulta ao jurídico, salienta que nem o Regimento Interno da Casa e a Lei Orgânica do 
Município de Itapira disciplina o procedimento com relação ao referido Relatório, 
colocando, portanto, o mesmo em votação, salientando que já está autorizada a 



respectiva cópia do Relatório a fim de ser disponibilizada para a imprensa e os 
vereadores interessados. A seguir, o Sr. Presidente coloca em votação o Relatório nº 
13/2011. Aprovado menos um voto da Vereadora Sra. Sônia de Fátima Calidone dos 
Santos. DESPACHO: APROVADO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de 
Dezembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. Não havendo 
mais Relatórios, o Sr. Presidente passa à leitura dos Projetos de Resolução. 5º) Projeto 
de Resolução nº. 0010/2011.- Em que o Sr. Mesa da Câmara submete à apreciação do 
Colendo Plenário propositura supra que Autoriza a aquisição de imóvel pela Câmara 
Municipal de Itapira, com dispensa de licitação. A seguir, faz uso da palavra o Vereador 
Sr. MANOEL DE ALVÁRIO MARQUES FILHO:  “Senhor presidente, senhores 
vereadores, boa noite. Seria um projeto que autoriza a possibilidade de aquisição de 
imóvel pela Câmara. Seria o imóvel que já utilizamos nos dias atuais, ou seja, a casa 
situada ao lado do prédio da Câmara. Logo no início desse mandato realizamos um 
trabalho, sendo que se houvesse a possibilidade tentaríamos comprar o prédio. 
Infelizmente, mesmo com a aprovação desse projeto de resolução, pode ser que nós não 
consigamos comprar o referido prédio. Por quê? Porque o prédio, na qual pagamos 
aluguel nos dias atuais, possui uma pendência do proprietário para com o Banco do 
Brasil. Estão tentando solucionar esse problema. Para que pudéssemos fazer uma 
proposta, sendo que a situação consta no projeto a fim de não pairar nenhum tipo de 
dúvida, existia um pedido por parte do proprietário no valor acima de R$ 600.000,00. 
Explicamos que somente poderíamos comprar mediante avaliação oficial da Prefeitura. 
O valor ficaria estabelecido em torno de R$ 460.000,00. Possuiremos, provavelmente, 
R$ 370.000,00 disponíveis na conta. Nesse momento, gostaria de agradecer a todos, 
pois nenhum vereador solicitou nada exorbitante. Foi graças a esse trabalho, da Câmara 
como um todo, que conseguimos juntar esse dinheiro. Se não conseguirmos comprar a 
casa, automaticamente o dinheiro voltará à Prefeitura no dia 29. Desse modo, o uso da 
verba será feita pela Prefeitura sem podermos destinar o dinheiro para qualquer outro 
setor de nossa cidade. Esta Casa de Leis não pode investir nesse prédio. Levantamos 
essa situação. Atualmente esse prédio não está no nome da Prefeitura Municipal. Ele 
ainda está no nome da antiga Fratelanza, sendo que com a extinção da mesma, 
automaticamente o prédio cai sob a responsabilidade do Executivo, porém o mesmo 
necessita ser registrado no nome da Prefeitura. Na mesma situação encontrava-se o 
prédio da Prefeitura, sendo que o problema foi resolvido no passado. Não sei o porquê 
que não resolveram o problema desta Casa de Leis quando se resolveu a situação da 
Prefeitura. Então, qualquer dinheiro investido aqui, em termos de obras, de certa forma 
seria ilegal. Então, qual seria a opção dessa Mesa Diretora? Seria a tentativa de comprar 
o imóvel do lado. Nesse ano seria pago R$ 370.000,00. Ligamos para o Tribunal de 
Contas e realizamos o contato antes mesmo de fazer essa proposta. Por ser um prédio 
antigo, acredito que a situação poderia ser concretizada através da dispensa de licitação, 
desde que, a situação estivesse dentro da avaliação oficial. Tudo isso é possível, desde 
que, a negociação da pessoa para com o banco seja solucionada. Caso aconteça isso, a 
intenção dessa Mesa Diretora seria construir os gabinetes dos vereadores e também as 
salas dos funcionários no ano seguinte. Se tudo isso der certo, acredito que não teremos 
condições de mexer aqui, pois a Prefeitura entrará com o usucapião a fim de consertar 
esse prédio. Futuramente outra presidência que viesse assumir poderia abrir toda a parte 
de administração a fim de dobrar a capacidade desta Casa de Leis, inclusive, podendo 
ceder, em minha opinião, para a população no sentido da realização de formaturas e 
outras situações. Caso o plenário fosse estendido, acredito que automaticamente seriam 



gerados cerca de duzentos assentos neste recinto. Essa situação não poderia ser 
concretizada através dessa Mesa Diretora, pois a verba seria insuficiente. A nossa 
tentativa seria somente criar os gabinetes dos vereadores. Então, a intenção seria essa. 
Por que a intenção do projeto nos dias de hoje? Estamos elaborando esse projeto porque 
sabemos que o mesmo deverá passar pelas comissões. Não sabemos se haverá a 
possibilidade de negociação do proprietário ou não com o banco. Somente estamos 
tentando deixar tudo preparado. Caso essa situação não for concretizada, gostaria de 
deixar muito claro aos vereadores que estaremos devolvendo à Prefeitura cerca de R$ 
370.000,00 sem poder negociar a destinação de tal verba. Particularmente, sempre fui 
defensor do Legislativo. Acredito que o dinheiro do Legislativo deve ser investido no 
Legislativo. Tentamos o concurso, mas não foi possível. Acredito que ainda é possível 
tentarmos no próximo ano. Fizemos um excelente trabalho, sendo que recebi muitos 
elogios. Gostaria de agradecer a todos que aprovaram a destinação dos computadores ao 
bairro de Barão. Muitas pessoas elogiaram essa situação. Acredito que todos os 
vereadores fizeram o correto. Então, essa seria a nova tentativa. O projeto será 
encaminhado às comissões para que todos possam analisar a situação com muita calma. 
Muito obrigado a todos.” DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA 
SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Dezembro de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. Não havendo mais Projetos Resolução o Sr. 
Presidente passa à leitura dos Projetos de Lei Complementar. 6º) Projeto de Lei 
Complementar nº. 0019/2011.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação 
do Colendo Plenário propositura supra que Altera dispositivos da Lei Complementar 
3.995/06, que institui a Lei de Regulação do Uso, da Ocupação e do Parcelamento do 
Solo Urbano, já revisada pelas Leis Complementares nº 4.245/08 e 4.698/10 e dá outras 
providências. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 13 de Dezembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. Não havendo mais Projetos Lei Complementar o Sr. Presidente passa à 
leitura dos Projetos de Lei. 7º) Projeto de Lei nº. 00125/2011.- Em que o Sr. Prefeito 
Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza o 
Poder Executivo Municipal a repassar recursos financeiros a Associação dos Coletores 
de Resíduos Sólidos de Itapira - ASCORSI no Exercício de 2012. DESPACHO: ÀS 
COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Dezembro 
de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 8º) Projeto de Lei nº. 
00126/2011.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo 
Plenário propositura supra que Estabelece montante a ser repassado à Banda Lira 
Itapirense, no exercício de 2012. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. 
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Dezembro de 2011. a) Manoel de Alvário 
Marques Filho – Presidente. 9º) Projeto de Lei nº. 00127/2011.- Em que o Sr. Prefeito 
Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Estabelece 
montante a ser repassado ao Coral Cidade de Itapira, no exercício de 2012. 
DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 13 de Dezembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 10º) 
Projeto de Lei nº. 00128/2011.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação 
do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza a abertura de crédito adicional 
suplementar no valor de R$ 1.180.000,00. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 
COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Dezembro de 2011. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 11º) Projeto de Lei nº. 00129/2011.- 
Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura 



supra que Das definições que dispõe a Lei de Regulamentação do Uso, da Ocupação e 
do Parcelamento do Solo Urbano no Município de Itapira. DESPACHO: ÀS 
COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Dezembro 
de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 12º) Projeto de Lei nº. 
00130/2011.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo 
Plenário propositura supra que Autoriza permuta de imóvel do Patrimônio Municipal 
para melhoria do sistema viário. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. 
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Dezembro de 2011. a) Manoel de Alvário 
Marques Filho – Presidente. - Não havendo mais Projetos Lei passamos aos Pareceres. 
13º) PARECER nº. 175/2011.- Ao Projeto de Lei Complementar nº 09/2011. As 
Comissões de Justiça e Redação e Obras Serviços Público, Agricultura Meio Ambiente, 
que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei 
Complementar nº 09/2011, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza o 
Poder Executivo Municipal a doar imóvel à Fazenda do Estado de São Paulo, com 
afetação para o Ministério Público do Estado de São Paulo", após minuciosos e 
acurados estudos sobre o teor da propositura, acordaram por exarar parecer favorável à 
propositura, 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, menos dois votos dos Vereadores senhores Carlos Alberto 
Sartori e Sônia de Fátima Calidone dos Santos, para que 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 13 de Dezembro de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 14º) PARECER nº. 176/2011.- 
Ao Projeto de Lei nº Complementar nº 18/2011. As Comissões de Justiça e Redação 
e Obras Serviços Público, Agricultura Meio Ambiente, que a este subscrevem, instadas 
que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei Complementar nº 18/2011, de autoria do 
Chefe do Poder Executivo, que "Altera o inciso III, do artigo 2º, da Lei Complementar 
nº 4.815, de 18 de novembro de 2011", após minuciosos e acurados estudos sobre o teor 
da propositura, acordaram por exarar parecer favorável à propositura, eis que inexiste 
impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. 
Quanto ao mérito, todavia, deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. A 
seguir, pela ordem, o Vereador Luis Henrique Ferrarini requer e a Casa aprova por 
unanimidade, para a presente matéria seja encaminhada à Ordem do Dia de Hoje, a fim 
de ser discutida e votada. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 13 de Dezembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques 
Filho - Presidente. 15º) PARECER nº. 177/2011.- Ao Projeto de Lei nº 122/2011. 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 122/2011, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza o 
Poder Executivo a firmar convênio com a Associação Cultural e Artística Cia. de 
Theatro Paulino Santiago", são de parecer favorável, eis que inexiste impedimento de 
ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, 
todavia, deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. A seguir, pela ordem, o 
Vereador Luis Henrique Ferrarini requer e a Casa aprova por unanimidade, para a 
presente matéria seja encaminhada à Ordem do Dia de Hoje, a fim de ser discutida e 
votada. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE . SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 13 de Dezembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 16º) 



PARECER nº. 178/2011.- Ao Projeto de Lei nº 123/2011. 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 
123/2011, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Altera o artigo 3º da Lei nº 
4.491, de 09 de setembro de 2009", são de parecer favorável, eis que inexiste 
impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. 
Quanto ao mérito, todavia, deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. A 
seguir, pela ordem, o Vereador Luis Henrique Ferrarini requer e a Casa aprova por 
unanimidade, para a presente matéria seja encaminhada à Ordem do Dia de Hoje, a fim 
de ser discutida e votada. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 13 de Dezembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques 
Filho - Presidente. 17º) PARECER nº. 179/2011.- Ao Projeto de Lei nº 124/2011. 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 124/2011, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza a 
Cessão de Uso de imóvel as empresas MFW Máquinas Ltda e Mari Máquinas Agrícolas 
Ltda", são de parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, 
legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, todavia, deixam a 
critério do Colendo Plenário. É este o parecer. A seguir, pela ordem, o Vereador Luis 
Henrique Ferrarini requer e a Casa aprova por unanimidade, para a presente matéria seja 
encaminhada à Ordem do Dia de Hoje, a fim de ser discutida e votada. DESPACHO: À 
ORDEM DO DIA DE HOJE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Dezembro de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. A seguir, não havendo mais 
nenhum parecer, o Sr. Presidente passa de imediato aos Votos de Pesares, 
Requerimentos e Indicações. Instante que a Vereadora Sônia de Fátima Calidone dos 
Santos requer e a Casa aprova por unanimidade, para que sejam lidas somente as 
ementas dos requerimentos e indicações, salvo aqueles que o Vereador solicitar na 
íntegra. 18º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00371/2011.- Voto de pesar pelo 
falecimento Sr. José Pedro de Aguiar. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de 
Dezembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 19º) 
Requerimento Voto de Pesar nº. 00372/2011.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 
Francisco Alves de Araujo. Autoria. Antonio Orcini. Rodnei Semolini DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de 
Dezembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. A seguir, 
seguindo o que dispõe o Regimento Interno da Casa, em seu artigo 77 e parágrafo 8º, o 
Sr. Presidente procede a homenagem póstuma guardando um minuto de silêncio 
referentes aos votos de pesares lidos acima. A seguir, o Sr. Presidente passa de imediato 
aos Requerimentos. 20º) Requerimento nº. 00420/2011.- Voto de Congratulação com a 
direção, alunos e colaboradores do Lar São José pela realização da II Mostra da 
entidade. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Dezembro de 2011. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 21º) Requerimento nº. 00421/2011.- 
Congratulação com a Escola de Idiomas CNA pela campanha realizada em prol do 
Educandário Nossa Senhora Aparecida. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 13 de Dezembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 22º) 
Requerimento nº. 00422/2011.- Congratulação com a equipe da revista Conceito. 



Autoria. Manoel De Alvário Marques Filho. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Dezembro de 2011. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 23º) Requerimento nº. 00423/2011.- 
Voto de Congratulação com a direção da ACEI (Associação Comercial e Empresarial de 
Itapira), na pessoa de seu presidente, José Natalino Paganini, pela brilhante realização 
do Fórum Empresarial. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 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 13 de Dezembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 24º) Requerimento nº. 00424/2011.- Voto de Congratulação com a equipe 
Bom Jesus pela comemoração de 32 anos de história de futebol amador em nossa 
cidade. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Dezembro de 2011. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 25º) Requerimento nº. 00425/2011.- 
Congratulação com o Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado José Antônio 
Barros Munhoz por conquistar a verba para o asfaltamento da estrada Antônio 
Gonçalves Fontes, no bairro dos Pinheiros, e José Vieira, no bairro Cercado Grande e 
Stringuetti. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 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 13 
de Dezembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 26º) 
Requerimento nº. 00426/2011.- Voto de Congratulação com a Sra. Maria Martha Galdi 
Ziliotto, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado recentemente. 
Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . 
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Dezembro de 2011. a) Manoel de Alvário 
Marques Filho – Presidente. 27º) Requerimento nº. 00427/2011.- Voto de 
Congratulação com a Sra. Carmela Mistro, pelo transcurso de seu aniversário de 
nascimento celebrado recentemente. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de 
Dezembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 28º) 
Requerimento nº. 00428/2011.- Voto de Congratulação com a Sra. Ilze Breda 
Castelani, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado recentemente. 
Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . 
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Dezembro de 2011. a) Manoel de Alvário 
Marques Filho – Presidente. 29º) Requerimento nº. 00429/2011.- Congratulação com o 
estilista itapirense Samuel Cirnansck, por ter o vestido desenvolvido e assinado por ele 
escolhido como o melhor das novelas da Rede Globo. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 13 de Dezembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 30º) 
Requerimento nº. 00430/2011.- Requer que o Presidente desta Casa de Leis, junto com 
a Mesa Diretora, realize estudos com objetivo instalar um bicicletário na Câmara 
Municipal. Autoria. Cleber Borges. A seguir, pela ordem, 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 13 de Dezembro 
de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 31º) Indicação nº. 
00638/2011.- Sugere construção de redutor de velocidade tipo lombada na rua Eugênio 
Consorti, nas proximidades do cruzamento com a rua José Golfetto. Autoria. Cleber 
Borges. A seguir, pela ordem, o vereador autor solicita a retirada da presente matéria 



para melhores estudos. DESPACHO: RETIRADA PELO AUTOR.  SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 13 de Dezembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 32º) Indicação nº. 00639/2011.- Sugere construção de redutor de velocidade 
tipo lombada na rua Elias Moises, em Eleutério. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 13 de Dezembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 33º) 
Indicação nº. 00640/2011.- Sugere execução de limpeza no córrego existente entre as 
ruas Guanabara e Guerino Guerra. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de 
Dezembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 34º) Indicação 
nº. 00641/2011.- Sugere execução de operação tapa-buracos na rua Piauí. Autoria. 
Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 13 de Dezembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques 
Filho – Presidente. 35º) Indicação nº. 00642/2011.- Sugere execução de limpeza em 
terreno na esquina das ruas Guerino Guerra e Almirante Barroso. Autoria. Carlos 
Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 13 de Dezembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 36º) Indicação nº. 00643/2011.- Sugere execução de operação tapa-buracos 
na rua Pedro Fernandes no Jardim Magali. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 13 de Dezembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 37º) 
Indicação nº. 00644/2011.- Sugere execução de obra de revitalização e reurbanização 
na Praça Joaquim Borges no Jardim Magali. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 13 de Dezembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 38º) 
Indicação nº. 00645/2011.- Sugere construção de bueiros na rua São Caetano, bairro 
dos Prados. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Dezembro de 2011. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 39º) Indicação nº. 00646/2011.- Sugere 
realizar-se serviço de limpeza, e remoção de entulhos no bairro Flávio Zacchi. Autoria. 
Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 13 de Dezembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques 
Filho – Presidente. 40º) Indicação nº. 00647/2011.- Sugere execução de obra de 
construção de guias e sarjetas, colocação de galerias de águas e, por último, 
asfaltamento da avenida Antônio Marangoni, no bairro de Barão Ataliba Nogueira. 
Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . 
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Dezembro de 2011. a) Manoel de Alvário 
Marques Filho – Presidente. 41º) Indicação nº. 00648/2011.- Sugere a colocação de 
placas ao redor do lago na Vila Figueiredo, proibindo jogar lixo e qualquer tipo entulho 
no local. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Dezembro de 2011. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 42º) Indicação nº. 00649/2011.- Sugere 
à administração que enfeite e decore para o Natal pelo menos uma árvore nas praças 
centrais dos bairros Ponte Nova, Barão e Eleutério. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 13 de Dezembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 43º) 
Indicação nº. 00650/2011.- Sugere à administração que instale a decoração natalina nas 
praças que especifica. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA 



POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Dezembro de 2011. 
a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 44º) Indicação nº. 00651/2011.- 
Sugere realização de limpeza no bueiro da rua Hermínio Ceu em Barão Ataliba 
Nogueira. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. A seguir, pela ordem, o vereador autor 
solicita a retirada da presente matéria para melhores estudos. DESPACHO: 
RETIRADA PELO AUTOR.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Dezembro de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 45º) Indicação nº. 
00652/2011.- Sugere construção de redutor de velocidade tipo lombada na rua Manoel 
Ferreira Cintra, no Jardim São Francisco, na altura do número 144. Autoria. Luis 
Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 13 de Dezembro 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: 46º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº CM282886/2011: Repasse de 
recursos financeiros no valor de R$ 99.380,40. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 13 de Dezembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 47º) ETEC João Maria Stevanatto: Convite para a realização da cerimônia 
de Celebração de Grau, à realizar-se no dia 15/12/2011, às 20:00 horas, na quadra 
poliesportiva da ETEC. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 
de Dezembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. Esgotadas as 
matérias constantes do Expediente, o Sr. Presidente suspende a Sessão por 15 minutos a 
fim de organizar a pauta da Ordem do Dia. (SUSPENSA). Reiniciada a Sessão, após 
verificação de "quorum", o Sr. Presidente declara encerrado o Expediente e passa à = 
ORDEM DO DIA = 1º) Em primeira discussão o Projeto de Lei Complementar nº 
009/2011.- Autoriza o Poder Executivo Municipal a doar imóvel à Fazenda do Estado 
de São Paulo, com afetação para o Ministério Público do Estado de São Paulo. Autoria: 
Prefeito Municipal. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO 
NICOLAI:  “Boa noite senhor presidente, companheiros vereadores, imprensa. Esse 
projeto relacionado a doação de uma área para o Ministério Público ficou tramitando 
nesta Casa por quase 3 meses. Houve uma consulta pública onde os itapirenses 
disponibilizaram suas opiniões em relação ao assunto. Na última reunião das comissões 
conversamos sobre essa questão, sendo que a opção do arquivamento do projeto foi 
citada. Estive conversando com alguns vereadores. Cerca de 70 pessoas passaram pela 
consulta pública. Para um município que possui cerca de 75 mil habitantes, acredito que 
o número de entrevistados foi muito pouco. Estamos deixando de receber em nossa 
cidade uma obra de quase R$ 6.000.000,00. Sem sombra de dúvidas, acredito que essa 
situação traria muitos benefícios para a nossa cidade. O trâmite dos processos seriam 
agilizados. Essa situação não seria somente um pedido de alguns municípios do Estado 
de São Paulo e sim de todo o Brasil. Existe uma demanda muito grande. O nosso país 
necessita de pessoas que realmente façam a diferença. Gostaria de deixar bem claro o 
meu ponto de vista. Muitas vezes é dado o dedo, sendo que, algumas vezes, muitas 
pessoas querem a mão. Às vezes é dado a mão e a pessoa quer o braço. Então, a 
discussão ficou embasada no pontilhão da FEPASA. Discutimos que ninguém era 
contra, mas o Ministério Público deveria levar em consideração a preservação do 
pontilhão. Enviaram uma resposta dizendo que não era possível. Não existe essa 
possibilidade, pois todos os prédios do Ministério Público seguem um padrão de 
arquitetura. Desse modo, surgiu a possibilidade da troca do terreno, mas devido a alguns 
processos essa situação não foi possível. Depois que destruíram a fonte da Praça 



Municipal muitas coisas deixaram de ter sentido. Caso tivéssemos a certeza de que um 
acordo fosse concretizado em relação ao pontilhão e nada mais fosse solicitado, tudo 
bem. O vereador Toninho Orcini deixou muito claro que caso abrirmos mão do 
pontilhão, futuramente outros locais serão solicitados. O prefeito disse que não retiraria 
o projeto a fim de que todos pudessem disponibilizar suas opiniões em relação a essa 
questão. Acredito que estamos abrindo mão de uma situação constrangedora. Em minha 
opinião, acredito que aquele pontilhão não possui nenhuma utilidade. Com certeza o 
pontilhão possui seu valor histórico para a nossa cidade. Se analisarmos a fundo essa 
questão, acredito que estamos cometendo um grande pecado, pois essa situação não 
voltará. Muitos municípios desejam a construção de um novo Ministério Público. 
Tentou-se de tudo, mas recebemos a resposta de que não haveria a possibilidade de se 
manter o pontilhão naquela localidade. Independente da consulta pública, acredito que o 
número de entrevistados é insignificante. Não seria no sentido de que a opinião de cada 
cidadão é insignificante. Acredito que o povo de Itapira deveria ter acatado essa 
situação com maior ambição. É uma obra de grande valia para a nossa cidade. Nossa 
cidade possuiria um Ministério Público de última geração. Estamos abrindo mão de uma 
situação muito boa para a nossa cidade. Particularmente abriria mão do pontilhão da 
FEPASA para a construção do prédio do Ministério Público. Não conseguiremos voltar 
atrás. Entre os prós e contras, acredito que estamos perdendo a grande oportunidade de 
avançarmos na área da Segurança. Muitas situações seriam agilizadas em nossa cidade. 
Essa situação beneficiaria a nossa cidade nos seus mais variados setores. Lamento que a 
maioria da população de Itapira não tenha participado dessa consulta. É um número 
irrisório de pessoas consultadas. Acredito que ninguém se interessou sobre esse assunto, 
a não ser os vereadores dessa Casa. Poucas pessoas tiveram a preocupação de ir a fundo 
sobre esse assunto. Lamento que a nossa cidade perca esse projeto. Não sei qual será o 
resultado da votação, mas gostaria que todos pensassem muito bem. Em vista de tudo o 
que já foi feito em nossa cidade... Depois da destruição da fonte situada na Praça 
Central de nossa cidade... Ninguém se manifestou, ou seja, simplesmente chegaram e 
demoliram a fonte. Na época, sequer, foi realizada a discussão nesta Casa de Leis sobre 
essa questão. Nenhum projeto foi enviado a esta Casa de Leis na época. Era uma obra 
prima. Deixaram que a fonte fosse destruída. Então, levando em comparação a fonte da 
Praça Central e o pontilhão da FEPASA... Ninguém utiliza o pontilhão nos dias atuais. 
A localidade tornou-se ponto de roubo. Todos devem colocar a mão na consciência. 
Realmente deveríamos avaliar muito bem essa situação, pois estamos abrindo mão de 
uma obra de grande valia para a nossa cidade. Cabe ressaltar que o pontilhão não pode 
ser adaptado ou qualquer outra situação parecida. É hunamente impossível de se fazer 
alguma coisa em relação ao pontilhão. É uma questão de tempo, pois futuramente o 
pontilhão deverá ser removido da localidade. Como engenheiro civil perguntei a vários 
amigos se haveria a possibilidade de uma remoção sem danos na estrutura. Como é uma 
construção antiga, automaticamente não existiria essa possibilidade. Seria impossível 
qualquer tentativa de remoção do viaduto. Gostaria de deixar registrado o meu apelo 
direcionado a todos os companheiros desta Casa. Essa situação deve ser muito bem 
avaliada. Devem avaliar pela importância da construção de um novo prédio do 
Ministério Público em nossa cidade. Muito obrigado e boa noite a todos.” A seguir, faz 
uso da palavra a Vereadora Sra. SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS:  
“Boa noite senhor presidente, senhores membros da Mesa, senhores vereadores, 
internautas, imprensa, boa noite. Escutei atentamente o que o vereador Mino disse, mas 
acredito que estão querendo vender gato por lebre. Desse modo, vamos começar a 



discutir em cima daquilo que você disse. Fico muito preocupada quando vejo que não 
seria somente em Itapira e sim no Brasil. Perdemos a nossa memória facilmente. Um 
país sem memória é um país sem cultura e sem suas raízes. Quando você diz que não 
houve projeto em relação a fonte da praça, tudo bem. Isso não devia te surpreender. Por 
quê? Porque Itapira era dominada por uma situação ditatorial. Embora a democracia já 
houvesse, era um regime ditatorial, onde na calada da noite se fazia as coisas. Graças a 
Deus, nos dias atuais, podemos discutir algumas questões. Embora você acredite que 
seria um número reduzido de pessoas que realmente respondeu o questionamento feito 
por esta Casa, não seria o que vemos nas ruas. O Ministério Público, em momento 
nenhum, aceitou outro terreno. Foi-se tentado várias possibilidades para que o 
Ministério Público construísse seu prédio. O Ministério Público não aceitou. Então, já 
comecei a ver certa intransigência por parte do Ministério Público. O segundo ponto 
seria no sentido de que quando você diz, Mino, que virá vários juízes e promotores, 
automaticamente fico muito apreensiva. Acredito que estão tentando vender gato por 
lebre, Mino. Por quê? Caso não haja um aumento considerável de cartórios e de varas, 
tanto na área civil como criminal, automaticamente não haverá nenhum aumento de 
juízes ou promotores. O projeto não fala isso. O prédio fala na construção de um novo 
prédio para o Ministério Público ficar bem acomodado. No frigir dos ovos é isso. O 
Ministério Público quer um prédio para que ele possa ficar muito bem acomodado. Essa 
situação me preocupa. Não seria no sentido que o Ministério Público não deveria ficar 
bem acomodado, mas na medida em que você faz um prédio suntuoso para um órgão 
público, acredito que automaticamente está se afastando a população do mesmo. 
Particularmente fiquei enlouquecida quando vi o Ministério Público do Trabalho se 
instalar em Alpha Ville no município de Campinas. Para mim essa situação é como um 
tapa na cara da população. É um tapa na cara do trabalhador e do contribuinte. Pela 
escada já podemos constatar a suntuosidade do negócio. Isso porque defendem o 
trabalhador. É uma imponência tal que você acaba afastando a população. Não será 
diferente com a instalação desse prédio. O prédio é lindo, mas não vejo serventia a não 
ser instalar bem os promotores que para cá vierem. Eles vão ficar muito bem instalados. 
Repito que a minha preocupação seria no sentido da suntuosidade do negócio. Então, 
não haverá aumento de juízes e promotores. Essa epopeia que o nobre vereador Mino 
disse não acontecerá. Voto contra. Não tenho nada contra o Ministério Público, mas 
voto contra porque não posso permitir que um patrimônio da cidade de Itapira seja 
derrubado em detrimento e apenas, tão somente, para instalar bem um determinado 
grupo de profissionais. Então, o pontilhão faz parte de nossa história. Estou há 30 anos 
em Itapira. Perdemos muitas coisas em nossa cidade. Se eu puder fazer alguma coisa, 
ainda que seja o pontilhão, acredito que irei fazer a minha parte. O Mercado Municipal 
também faz parte de nossa história, além de muitas outras coisas. Uma dupla ou talvez 
um trio de promotores possuírem um prédio suntuoso em detrimento com o patrimônio 
de nossa cidade e ainda colocando a população distante do mesmo... Por que eles 
queriam aquela localidade? Por ser um local estratégico. Se for para fazer, acredito que 
devemos fazer direito e bem feito. Vamos sentar, não somente com o Ministério 
Público, mas com a Justiça do Trabalho e com o juiz estadual. Podemos fazer um bairro 
onde poderíamos encontrar os poderes próximos, beneficiando a vida de todos em geral. 
É como já foi dito, ou seja, primeiro é o pontilhão e futuramente outro local. Possuímos 
outros locais adequados. Parece-me muito pouco você destruir uma parte da história da 
cidade para beneficiar poucas pessoas. Acredito que todos devem ficar bem instalados, 
mas acho que, sobretudo, devemos fazer alguma coisa bem engrenada. Seria favorável 



se houvesse uma compreensão vinda de todas as partes. O Ministério Público se 
mostrou intransigente e fechado. Se o Ministério Público consegue construir um prédio 
desse porte, acredito que futuramente solicitarão o espaço da FEPASA para construir 
outro Fórum. O Fórum também possui sua história, assim como também esta Casa de 
Leis. Por esse motivo votarei contra o projeto. Acredito que a construção desse prédio 
afastará a população do mesmo, além de derrubar um patrimônio histórico de nossa 
cidade. O Ministério Público atende a população onde está atualmente. Não vejo a 
população reclamar de que não foi atendida no Ministério Público. Por esse motivo peço 
aos senhores vereadores para votarem contra o projeto. Muito obrigada a todos.” A 
seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. ANTONIO ORCINI:  “Senhor presidente, 
senhores vereadores, amigos companheiros, boa noite. Gostaria de dizer que não sou 
contra a construção do novo prédio da promotoria. Esse projeto ficou parado nas 
comissões por muito tempo. Discutimos muito sobre essa questão. Na última reunião 
das comissões iríamos elaborar um parecer rejeitando o projeto, mas o líder do prefeito 
solicitou que o mesmo viesse para discussão. Muita história de nossa cidade já foi 
perdida. Caso o espaço seja cedido, líder do prefeito, acredito que futuramente vão 
solicitarem a demolição da estação. Devemos tomar muito cuidado, pois é a história de 
nossa cidade. Por que não em outra localidade? Eles querem aquele local. Não somos 
contra essa situação. Outras construções podem ser implantadas em outros locais de 
nossa cidade. Não sou contra a construção do prédio. É como a nobre vereadora disse, 
ou seja, é um absurdo a instalação do Ministério Público em Alpha Ville. Muitas 
pessoas têm vergonha. Devemos preservar a história de nossa cidade. Vim a esta tribuna 
para dizer que também sou contra o referido projeto. Vossa excelência trouxe um ofício, 
nobre vereador, dizendo que o Ministério Público tinha desistido da construção em 
nossa cidade... Aparte concedido ao Vereador Sr. Manoel de Alvário Marques Filho: 
Na realidade diminuiu a quantidade de pessoas porque houve o posicionamento da 
imprensa quando a mesma colocou que o Ministério Público havia desistido. A opinião 
de quase todos os cidadãos foram registradas na primeira semana. Gostaria de lembrar 
que foi em uma dessas poucas opiniões que veio a grande ideia da possibilidade de 
construção na antiga Macgregor. Então, não seria quantidade e sim qualidade de 
ideias... Continuando o orador: Quando era presidente da Constituinte, lembro-me que 
uma consulta pública também foi elaborada. Muitas sugestões foram elaboradas. A 
população sempre nos disponibiliza grandes ideias. Muitas sugestões serviram como 
indicação, requerimento ou projeto de lei. A população sempre nos ajudou. Aquela 
localidade possui uma grande história. Lembro-me que brincava naquela localidade. 
Gostaria de dizer que não somos contra. Acredito que devemos preservar aquela 
localidade. Na época elaborei uma indicação no sentido da instalação de um ponto de 
ônibus na localidade. Muitas pessoas transitam por aquelas imediações. Devemos 
valorizar o nosso patrimônio como outras cidades de nossa região. Itapira já perdeu 
muito em relação a sua história. Não sou contra a construção do Ministério Público. É 
somente uma questão de preservação do patrimônio de nossa cidade. Muito obrigado a 
todos.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI:  
“Boa noite a todos. É como os vereadores disseram anteriormente, ou seja, também não 
contra a instalação do Ministério Público em outro local. Acredito que o local deve ser 
preservado. Acho que muito de nossa cidade já desapareceu. Então, acredito que como 
vereadores e representantes do povo devemos optar pela preservação da história de 
nossa cidade. Um povo sem história, é um povo sem memória. Não podemos deixar 
essas coisas acontecerem. Devemos preservar o viaduto da FEPASA. Existem outras 



áreas na cidade que podem ser disponibilizadas para a construção de uma nova sede do 
Ministério Público. O viaduto está na localidade há muito tempo, assim como também o 
prédio da FEPASA. Devemos, por obrigação, preservar a localidade. Cabe ressaltar que 
muitas pessoas votaram pela preservação da localidade. A Prefeitura deveria ter o 
cuidado de enviar um projeto como esse a esta Casa. Como esse viaduto deve ser 
preservado, acredito que o projeto não deveria ter vindo a esta Casa. Meu pai trabalhou 
muitos anos na companhia Mogiana. Sempre estávamos na estação da FEPASA. 
Estamos ligados a história da companhia Mogiana. Não é pelo fato de que alguns 
prédios históricos foram demolidos que devemos continuar concordando com tal feito. 
Acredito que devemos parar com esse tipo de atitude. Muitas pessoas embarcavam na 
localidade para trabalhar na antiga fábrica de chapéus Sarkis. Muitos locais de nossa 
cidade devem ser preservados. Itapira carece de um projeto que inibe esse tipo de 
atitude. A caixa d’água não existe mais. O Ministério Público pode ser construído em 
outro local. Não somos contra a construção, porém sou contra a demolição do viaduto 
da FEPASA, assim como também de qualquer outro prédio histórico de nossa cidade. É 
muito pelo contrário, ou seja, acredito que devemos criar um conselho a fim de defender 
o patrimônio histórico. Voto contra o projeto. Muito obrigado. Boa noite.” A seguir, faz 
uso da palavra o Vereador Sr. MAURO ANTONIO MORENO:  “Boa noite a todos. 
Serei breve. Sou contra a demolição. Por quê? Porque acredito que não foi 
disponibilizada a oportunidade de escolhermos algum terreno destinado para esse fim. 
Outros locais de nosso município também resolveria, perfeitamente, o problema. A 
doação em qualquer outro bairro do município seria bem vinda. Acredito que a 
localidade deve ser preservada. Em outros municípios de nossa região encontramos 
vários locais históricos, sendo que muitos são pontos turísticos. Elaborei uma indicação 
no sentido de que seja criado um espaço cultural nos pontos históricos de nossa cidade. 
Espero que essa situação seja aperfeiçoada. Desse modo, acredito que conseguiremos 
preservar o patrimônio histórico de nossa cidade. Acredito que passou da hora de 
possuirmos um conselho a fim de trabalhar nesta questão. Sou contra. Sou favorável a 
vinda, mas contra a demolição. Muito obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador 
querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de 
Lei Complementar nº 009/2011. Rejeitado menos um voto do Vereador senhor Luis 
Hermínio Nicolai. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO 
NICOLAI:  “Gostaria de agradecer a todos os vereadores, assim como os membros da 
comissão por terem permitido a vinda do projeto para a discussão. Acredito que essa 
situação é uma discussão de alto nível, sendo que cada um possui a sua opinião. 
Obviamente sou voto vencido. Espero, senhor presidente, que nenhum pedido seja 
elaborado a fim da reforma do pontilhão. Pelo levantamento que foi realizado, gostaria 
de dizer que qualquer coisa que seja realizado no referido viaduto, automaticamente o 
mesmo será descaracterizado. Ele não pode ser adaptado para outros fins. Então, ele 
deve ser mantido da forma que se encontra. Muito obrigado.” A seguir, justifica o voto 
o Vereador Sr. MAURO ANTONIO MORENO:  “Complementando o que já foi dito, 
acredito que o poder Executivo poderia solicitar auxílio ao nosso deputado, por 
exemplo, para que essa situação seja concretizada em outra localidade de nosso 
município. Seria importante essa colaboração. Desse modo, não perderíamos a 
construção de um novo Ministério Público. Possuímos outros terrenos. Então, acredito 
que falta vontade política. Muito obrigado a todos.” A seguir, justifica o voto a 
Vereadora Sra. SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS:  “Respeito a sua 
opinião, nobre vereador, mas o senhor sabe que o deputado está na mira do Ministério 



Público. Você acha que ele vai querer que seja construído um novo Ministério 
Publico?”DESPACHO: REJEITADO . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de 
Dezembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 2º) Em primeira 
discussão o Projeto de Lei Complementar nº 0018/2011.- Altera o inciso III, do artigo 
2º, da Lei Complementar nº 4.815, de 18 de novembro de 2011. Autoria: Prefeito 
Municipal. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 
Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei Complementar nº 018/2011. 
Aprovado em primeira votação por unanimidade. A seguir, pela ordem, o vereador Luis 
Hermínio Nicolai requer e a Casa aprova por unanimidade à dispensa do processo de 
segunda discussão e que seja submetido imediatamente à segunda votação. O senhor 
Presidente acatando o requerimento verbal aprovado pelo colendo plenário, coloca em 
segunda votação o Projeto de Lei Complementar nº 018/2011. Aprovado em segunda 
votação por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E 
SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 
13 de Dezembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 3º) Em 
segunda discussão o Projeto de Lei nº 00109/2011.- Estima a Receita e Fixa a Despesa 
para o Exercício Financeiro de 2012. Autoria: Prefeito Municipal. A seguir, o Sr. 
Presidente coloca em segunda votação o Projeto de Lei nº 109/2011. Aprovado em 
segunda votação por unanimidade. Ato contínuo, o Sr. Presidente coloca em segunda 
votação a Emenda Modificativa nº 01/2011 ao Projeto de Lei 109/2011. Aprovada em 
segunda votação por unanimidade. A seguir, o Sr. Presidente coloca em segunda 
votação as Emendas Modificativas nºs 11/2011 à 17/2011 ao Projeto de Lei 109/2011. 
Aprovadas em segunda votação por unanimidade. DESPACHO: APROVADOS EM 
PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE O PROJE TO DE 
LEI 109/2011, EMENDA MODIFICATIVA 01/2011 E EMENDAS  
MODIFICATIVAS Nº 11/2011 À 17/2011. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de 
Dezembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 4º) Em segunda 
discussão o Projeto de Lei nº 00113/2011.- Altera anexos da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias para o exercício de 2012. Autoria: Prefeito Municipal. A seguir, o Sr. 
Presidente coloca em segunda votação o Projeto de Lei nº 113/2011. Aprovado em 
segunda votação por unanimidade. Ato contínuo, o Sr. Presidente coloca em segunda 
votação a Emenda Modificativa nº 01/2011 ao Projeto de Lei 113/2011. Aprovada em 
segunda votação por unanimidade. A seguir, o Sr. Presidente coloca em segunda 
votação as Emendas Modificativas nºs 11/2011 à 17/2011 ao Projeto de Lei 113/2011. 
Aprovadas em segunda votação por unanimidade. DESPACHO: APROVADOS EM 
PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE O PROJE TO DE 
LEI 113/2011, EMENDA MODIFICATIVA 01/2011 E EMENDAS  
MODIFICATIVAS Nº 11/2011 À 17/2011. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de 
Dezembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 5º) Em segunda 
discussão o Projeto de Lei nº 00114/2011.- Altera anexos do Plano Plurianual 
2010/2013. Autoria: Prefeito Municipal. A seguir, o Sr. Presidente coloca em segunda 
votação o Projeto de Lei nº 114/2011. Aprovado em segunda votação por unanimidade. 
Ato contínuo, o Sr. Presidente coloca em segunda votação a Emenda Modificativa nº 
01/2011 ao Projeto de Lei 114/2011. Aprovada em segunda votação por unanimidade. A 
seguir, o Sr. Presidente coloca em segunda votação as Emendas Modificativas nºs 
11/2011 à 17/2011 ao Projeto de Lei 114/2011. Aprovadas em segunda votação por 
unanimidade. DESPACHO: APROVADOS EM PRIMEIRA E SEGUNDA 
VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE O PROJETO DE LEI 114/2011, EMENDA 



MODIFICATIVA 01/2011 E EMENDAS MODIFICATIVAS Nº 11/ 2011 À 
17/2011. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Dezembro de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 6º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 
00122/2011.- Autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com a Associação Cultural 
e Artística Cia. de Theatro Paulino Santiago. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo 
nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única 
votação o Projeto de Lei nº 122/2011. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: 
APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 13 de Dezembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 7º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 00123/2011.- Altera o artigo 
3º da Lei nº 4.491, de 09 de setembro de 2009. Autoria: Prefeito Municipal. Não 
havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em 
primeira votação o Projeto de Lei nº 123/2011. Aprovado em primeira votação por 
unanimidade. A seguir, pela ordem, o vereador Luis Hermínio Nicolai requer e a Casa 
aprova por unanimidade à dispensa do processo de segunda discussão e que seja 
submetido imediatamente à segunda votação. O senhor Presidente acatando o 
requerimento verbal aprovado pelo colendo plenário, coloca em segunda votação o 
Projeto de Lei nº 123/2011. Aprovado em segunda votação por unanimidade. 
DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES P OR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Dezembro de 2011. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 8º) Em única discussão o Projeto de 
Lei nº 00124/2011.- Autoriza a Cessão de Uso de imóvel as empresas MFW Máquinas 
Ltda e Mari Máquinas Agrícolas Ltda. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo 
nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única 
votação o Projeto de Lei nº 124/2011. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: 
APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 13 de Dezembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 9º) Em única discussão o Requerimento nº 00423/2011.- Voto de 
Congratulação com a direção da ACEI (Associação Comercial e Empresarial de Itapira), 
na pessoa de seu presidente, José Natalino Paganini, pela brilhante realização do Fórum 
Empresarial. Autoria: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: COM VISTAS A 
VEREADORA SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 13 de Dezembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 10º) Em única discussão o Requerimento nº 00425/2011.- Congratulação 
com o Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado José Antônio Barros Munhoz 
por conquistar a verba para o asfaltamento da estrada Antônio Gonçalves Fontes, no 
bairro dos Pinheiros, e José Vieira, no bairro Cercado Grande e Stringuetti. Autoria: 
Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: COM VISTAS A VEREADORA SÔNIA DE 
FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de 
Dezembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 11º) Em única 
discussão o Requerimento nº 00430/2011.- Requer que o Presidente desta Casa de 
Leis, junto com a Mesa Diretora, realize estudos com objetivo instalar um bicicletário 
na Câmara Municipal. Autoria: Cleber Borges. DESPACHO: COM VISTAS A 
VEREADORA SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 13 de Dezembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. (Nota: Todos os pronunciamentos dos Srs., Vereadores foram transcritos em 
sua íntegra). Esgotadas as matérias constantes da pauta da Sessão, o Sr. Presidente 
agradece a Deus, as presenças dos senhores Vereadores, dos funcionários, da imprensa, 



bem como do público que prestigiou os trabalhos desta noite, e dá por encerrada a 
Sessão. DO QUE, PARA CONSTAR, LAVROU-SE ESTA ATA. 


