
ATA DA 20ª Sessão Ordinária, realizada aos 17 de junho de 2014. Presidente: CARLOS 

ALBERTO SARTORI; 1º Secretário: MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA. 2º 

Secretário: JULIANO FELICIANO. À Hora Regimental, verificando-se pelo "Livro de 

Chamada", haver número legal, estando presentes os Vereadores Srs. CARLOS 

ALBERTO SARTORI, CÉSAR AUGUSTO DA SILVA, DÉCIO DA ROCHA 

CARVALHO, JOILSON BATISTA MILITÃO DA SILVA, JULIANO FELICIANO, 

LUIZ ANTONIO MACHADO, MARCOS PAULO DA SILVA, MAURÍCIO 

CASSIMIRO DE LIMA, PEDRO TADEU STRINGUETTI e RAFAEL DONIZETE 

LOPES. O Sr. Presidente, invocando a proteção de Deus declara abertos os trabalhos da 

presente Sessão, e dá inicio imediato ao PEQUENO EXPEDIENTE. Como primeiro 

orador inscrito, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa 

noite a todos. Gostaria de estender minhas congratulações ao Presidente da APAE, Sr. 

Fernando Antonelli, assim como para seus funcionários na pessoa da Sra. Rose Martucci, 

familiares e amigos dos alunos assistidos pela entidade de nosso município. No último 

sábado tive a grata oportunidade de estar presente na festa junina da entidade. Também 

marcaram presença no evento os nobres vereadores Luiz Machado e Marcos Paulo. 

Pudemos observar que a entidade tem credibilidade. A presença do público na festa junina 

pode comprovar essa situação. Milhares de pessoas contribuintes fizeram questão de estar 

presente no evento. Pudemos observar a brilhante apresentação dos alunos da APAE. O 

tema foi sobre a Copa do Mundo. Muitas pessoas se emocionaram. Fica registrado os meus 

parabéns a todos os organizadores, diretoria, funcionários, pais e alunos. Tive a 

oportunidade de dar a minha contribuição há alguns meses na qualidade de médico. Assisti 

alguns alunos para elaborar um perfil a fim de reativar o setor de ecoterapia da entidade. 

Inclusive, o setor já está em pleno funcionamento. Parabenizo o Clube do Cavalo na pessoa 

de todos os seus diretores. Meus parabéns também se estendem aos profissionais da área 

que colaboraram na elaboração dos perfis dos alunos. Certamente, o referido setor 

colaborará para a melhora de muitos alunos. Outro assunto que gostaria de abordar está 

relacionado a brilhante realização da festa organizada pelo Lions Club de Itapira. Muitas 

pessoas marcaram presença na Festa do Queijo e Vinho. Parabenizo todos os organizadores 

na pessoa do Sr. Jair. Foi um brilhante trabalho social. Ficam registradas as minhas 

congratulações em relação a esses importantes eventos de nossa cidade. Não poderia deixar 

de registrar e parabenizar todos os organizadores da quermesse do Lar São José. É uma 

entidade que também merece o nosso respeito. A população de Itapira somente tem a 

ganhar com esse tipo de trabalho. Espero que as próximas festividades também recebam o 

nosso apoio e contribuição. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

MARCOS PAULO DA SILVA: “Boa noite a todos. Venho a esta tribuna para também 

parabenizar a todos os participantes dessas grandiosas festividades de nossa cidade. Meus 

parabéns também se estendem a todos os organizadores, pois sem a colaboração desses 

profissionais tal situação não seria possível. Não posso deixar de parabenizar a Igreja 

Presbiteriana pelos seus 140 anos de existência em nossa cidade. É um trabalho árduo que 

engrandece a população Itapirense. Também gostaria de parabenizar os integrantes da 

Defesa Civil pelo importante trabalho que vem realizando em prol de nossa cidade. 

Agradeço todos os profissionais da área pela importante trabalho. Outro assunto que 

gostaria de abordar está relacionado ao transcurso de mais um aniversário do Sr. Pedro 



Tadeu Stringuetti. Deixo meus parabéns a você. Desejo muitos anos de vida e muita saúde. 

Que Deus ilumine seu caminho. Venho a esta tribuna para solicitar o apoio dos demais 

colegas em relação a algumas matérias de minha autoria. As matérias são elaboradas 

baseadas nas solicitações dos cidadãos. Alguns comerciantes da Rua José Bonifácio vieram 

conversar comigo em relação a presença de alguns insetos. Um deles é o pernilongo. 

Muitos estão com medo da dengue. Gostaria de solicitar do setor competente da Prefeitura 

Municipal para que analise a situação novamente. Sabemos que a área central de Itapira 

possui muitas edificações antigas. Calhas e locais que podem acumular água acabam 

colaborando com a proliferação do mosquito da dengue. Portanto, novas vistorias devem 

ser realizadas... Aparte concedido ao Vereador Sr. Rafael Donizete Lopes: Parabenizo a 

iniciativa de vossa excelência, mas na condição de médico gostaria de deixar claro que a 

contribuição da população é muito importante. Algumas pessoas tem dificultado o acesso 

dos profissionais da Vigilância. Vejo que a indicação de vossa excelência é muito 

importante, mas também devemos ressaltar que a colaboração da população é de extrema 

importância. Os cidadãos devem contribuir. Não adianta em nada o vizinho fazer sua parte 

e o outro não. Parabenizo a iniciativa de vossa excelência e fica registrado esse importante 

lembrete para a população Itapirense. Obrigado... Continuando o orador: Os comerciantes 

estão à disposição. A população em geral também deve contribuir. Os profissionais da 

Vigilância somente estão querendo ajudar. Obrigado e boa noite.” A seguir, faz uso da 

palavra o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “Boa noite a todos. 

Primeiramente gostaria de informar a todos que o assunto que me trás a esta tribuna é muito 

triste. Comunico os senhores vereadores e a população que a Sra. Mary Pegorari faleceu. 

Ela foi primeira dama do município de Itapira. Era esposa do saudoso Prefeito Hélio 

Pegorari. Ela participou ativamente das atividades do Lions Club. Ela era presidenta do 

Clube das Domadoras, onde grandes eventos festivos foram realizados em prol dos menos 

favorecidos. Deixou um enorme legado a comunidade Itapirense. Deixo registrado meu 

voto de pesar a todos os familiares. É importante frisarmos que essa pessoa deixou um 

enorme legado em Itapira. Outro assunto que gostaria de abordar está relacionado as 

festividades de nossa cidade. Parabenizo todos os organizadores, assim como todos aqueles 

que participaram desses importantes eventos. Itapira somente tem a ganhar com esse tipo de 

trabalho social. São entidades que merecem todo nosso respeito e contribuição. Ficamos 

muito felizes em constatar que as nossas entidades estão em boas mãos. Quanto a igreja 

Santo Antonio, também gostaria de estender meus agradecimentos. Aproveito a 

oportunidade para convidar a todos os interessados na realização festiva da Igreja Bom 

Jesus situada no bairro dos Limas. Todos estão convidados. Gostaria de parabenizar o 

vereador Pedro Stringuetti pelo seu aniversário. Desejo muita saúde, força e coragem para 

atender a comunidade do bairro da Vila Ilze. Outro assunto que gostaria de abordar está 

relacionado ao Centro Comunitário de Eleutério. O processo já está na fase de pintura. Em 

breve mais um benefício será concretizado em prol daquela comunidade. Agradeço a 

atenção de todos. Obrigado.” Não havendo mais 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 JOILSON BATISTA 

MILITÃO DA SILVA para que da tribuna proceda a leitura de um trecho da Bíblia 

Sagrada. 1º) Em discussão e votação a Ata da 19ª Sessão Ordinária, realizada no dia 10 



de Junho de 2014. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 17 de Junho de 2014. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 2º) Em 

discussão e votação a Ata da 3ª Sessão Extraordinária, realizada no dia 13 de Junho de 

2014. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 17 de Junho de 2014. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 3º) Em discussão e 

votação a Ata da 4ª Sessão Extraordinária, realizada no dia 16 de Junho de 2014. 

DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

17 de Junho de 2014. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. Em seguida o Sr. Presidente 

solicita do primeiro secretário para que proceda a leitura das matérias constantes do 

Expediente. Passamos ao Parecer e Projeto de Decreto Legislativo. 4º) PARECER nº. 

84/2014.- TC. 2845/026/10, Município de Itapira, Exercício 2010. Prefeito : Antonio 

Hélio Nicolai e Vice-Prefeito: Antônio Carlos Martins.- A Comissão de Finanças e 

Orçamento da Câmara Municipal de Itapira, no uso de suas atribuições e com fundamento 

no art. 34, inciso VII da Lei Orgânica do Município passa a emitir o seu Parecer sobre as 

contas do Exercício de 2010 da Prefeitura Municipal de Itapira. Preliminarmente deve-se 

frisar que a Comissão de Finanças e Orçamento, tomou todas as providências junto à Casa, 

para que o ex-prefeito municipal Antonio Hélio Nicolai e o vice-Prefeito Antonio Carlos 

Martins, titulares das Contas do exercício financeiro de 2010, fossem oficiados e tivessem 

seus direitos de ampla defesa e do contraditório assegurados nos exatos termos de recente 

pleito judicial ajuizado pelo ex-prefeito. Esclarece, portanto, que o ex-prefeito Antonio 

Hélio Nicolai foi notificado em duas oportunidades pelo Assessor Legislativo da Câmara 

Municipal, sendo que na primeira oportunidade, ocorrida no dia 07 de abril de 2014, 

recusou-se a receber a notificação, alegando que primeiramente iria se reunir com seu 

advogado, para então se manifestar se receberia a notificação ou não, conforme Certidão 

juntada aos autos. Na segunda, oportunidade, ocorrida no dia 22 de maio de 2014, recusou-

se novamente a receber a Notificação e documentos, alegando que o servidor da Câmara 

não teria legitimidade para tal função e que não poderia receber a Notificação sem a 

permissão de seu advogado. É bom ressaltar ainda, que a Câmara Municipal tomou outras 

várias providências para garantir aos interessados o exercício da ampla defesa e do 

contraditório perante a Edilidade, conforme esclarece a seguir: Publicação das Notificações 

no Jornal Oficial de Itapira, no dia 11 de abril de 2014; Publicação no Jornal "A Cidade", 

na edição de 12 de abril de 2014; Publicação no jornal "A Gazeta Itapirense", edição do dia 

12 de abril de 2014; e publicação das Notificações no jornal "A Tribuna de Itapira", na 

edição do dia 13 de abril de 2014. Por derradeiro, e para não deixar qualquer margem de 

dúvida essa Comissão tentou notificar os titulares das Contas de 2010, extrajudicialmente - 

pelo Cartório de Registro da Comarca de Itapira, sem obter êxito, conforme Certidões em 

anexo. Em que pese a inequívoca ciência dos interessados em relação ao presente feito, 

verifica-se dos autos que referidas pessoas deixaram escoar, em branco, seus prazos de 

defesa. Mesmo diante disso, é preciso dizer que essa Comissão levou em consideração as 

manifestações defensivas apresentadas perante o Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo, de forma a se adotar uma decisão justa. Outra questão preliminar a ser enfrentada 

por essa Edilidade diz respeito à validade ou não da regra prevista no art. 34, inciso VII, 

alínea “b”, da Lei Orgânica Local. Referido preceito da LOM possui a seguinte redação: 

“b) decorrido o prazo de sessenta (60) dias, sem deliberação pela Câmara, as contas serão 



consideradas aprovadas ou rejeitadas, de acordo com a conclusão do parecer do Tribunal 

de Contas”. Entende essa Comissão que a regra acima transcrita é 

INCONSTITUCIONAL, devendo, portanto, ser desconsiderada. A uma porque o art. 31 

da Lei Maior não estabelece qualquer prazo para que as Câmaras Municipais realizem o 

controle financeiro e orçamentário do Poder Executivo. Assim, por simetria, não poderia a 

nossa LOM dispor de forma diferente do que estabelece a Lei Maior. A duas porque o art. 

34, inciso VII, alínea “b” da nossa Lei Orgânica, tal como posto, tem o condão de transferir 

uma prerrogativa constitucional do Poder Legislativo que é INTRANSFERÍVEL, valendo 

lembrar que não existe no ordenamento jurídico pátrio a aprovação ou a rejeição TÁCITA 

de contas anuais do Poder Executivo ou a aprovação/rejeição de contas municipais por 

decurso de prazo, conforme previsto na LOM. Quem julga as contas do Executivo é o 

Legislativo (com o auxílio do Tribunal de Contas), e tal realidade não pode ser alterada por 

nenhuma Lei Orgânica. Em se tratando de contas do Chefe do Executivo, o Tribunal de 

Contas emite parecer prévio, parecer esse que não pode ser transmudado ou transformado 

em decisão final em razão do eventual decurso e eventual prazo. Essas conclusões estão em 

perfeita sintonia com o seguinte precedente do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL: 

“CONTAS - PREFEITO - REJEIÇÃO - DECURSO DE PRAZO. Consoante dispõe o artigo 

31 da Constituição Federal, descabe endossar rejeição de contas considerado o decurso de 

prazo para a Câmara Municipal exercer crivo tendo em conta parecer, até então simples 

parecer, do Tribunal de Contas”. (RECURSO ORDINÁRIO nº 1247, Acórdão de 

19/09/2006, Relator (a) Min. JOSÉ AUGUSTO DELGADO, Relator(a) designado(a) Min. 

MARCO AURÉLIO MENDES DE FARIAS MELLO, Publicação: PSESS - Publicado em 

Sessão, Data 19/09/2006) No mesmo sentido também se posicionou o SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL, senão vejamos: “...Ao Poder Legislativo compete o julgamento 

das contas do Chefe do Executivo, considerados os três níveis - federal, estadual e 

municipal. O Tribunal de Contas exsurge como simples órgão auxiliar, atuando na esfera 

opinativa - inteligência dos artigos 11 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias, 25, 31, 49, inciso IX, 71 e 75, todos do corpo permanente da Carta de 

1988...”. (RE 132747, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 

17/06/1992, DJ 07-12-1995 PP-42610 EMENT VOL-01812-02 PP-00272) Do corpo deste 

importante precedente da Suprema Corte, podem ainda ser verificadas as seguintes 

conclusões: “... Na apreciação das contas pelo Poder Legislativo, no caso pela Câmara 

Municipal, parte-se do que contido no citado parecer prévio – esta é a expressão contida 

na Lei Básica Federal -, cujo teor prevalece, uma vez não alcançado, na votação, o 

quórum qualificado de dois terços dos membros que a integram. Isto não inverte a 

situação. Longe fica de emprestar à apreciação das contas pelo Tribunal contornos de 

verdadeiro julgamento, só alcançado mediante ato da Câmara Municipal. Sem que 

ocorra o exame pelos membros que a integram, a peça ofertada pelo Tribunal de Contas, 

seja favorável ao Prefeito, seja-lhe contrária, permanece com os contornos que lhes são 

próprios, ou seja, com o valor que lhe é atribuído pela Constituição Federal, de 

pronunciamento opinativo prévio, a instruir processo perante a Câmara”. – destacamos – 

(Voto do Ministro Marco Aurélio) Tradução: parecer prévio do Tribunal de Contas, sem 

que ocorra o exame/julgamento das contas pela Edilidade, continua com o valor de 

“pronunciamento opinativo prévio”, não sendo válida a METAMORFOSE pretendida 



pela LOM de Itapira. E mais: “... A apreciação das contas prestadas pelo Chefe do Poder 

Executivo – que é a expressão visível da unidade institucional desse órgão da soberania do 

Estado – constitui prerrogativa intransferível do Legislativo, que não pode ser substituído 

pelo Tribunal de Contas, no desempenho dessa magna competência, que é de extração 

constitucional... Nesse contexto, os Prefeitos Municipais submetem-se à fiscalização e à 

competência decisória do Poder Legislativo local, auxiliado, no desempenho dessa 

indisponível atribuição constitucional, por órgão incumbido de apoiá-lo tecnicamente, 

mediante simples manifestação opinativa. A circunstância de o parecer prévio do Tribunal 

de Contas ser apenas superável pelo voto da maioria qualificada de 2/3 dos membros da 

Câmara Municipal não subtrai ao Legislativo o exercício efetivo do controle financeiro e 

orçamentário externo das contas públicas locais, prestadas e submetidas à sua 

apreciação final pelo Chefe do Poder Executivo do Município....Somente à Câmara de 

Vereadores – e não ao Tribunal de Contas – assiste a indelegável prerrogativa de 

apreciar, mediante parecer prévio daquele órgão técnico, os contas prestadas pelo 

Prefeito Municipal”. – destacamos - (Voto do Ministro Celso de Mello) Referido voto é de 

clareza solar. O julgamento das contas do Executivo pelo Legislativo (não pelo Tribunal de 

Contas), é uma “prerrogativa intransferível” e “indelegável”, não podendo alterar tal 

realidade eventual decurso de pretenso prazo (também não previsto da CF/88). No mesmo 

sentido: “... No caso concreto, o parecer do Tribunal de Contas é pela desaprovação das 

contas do prefeito; até agora, a Câmara Municipal não as apreciou; segundo se diz, 

porque o próprio interessado, que é vereador, impediu o julgamento. Entendo, Sr. 

Presidente, que o parecer do Tribunal de Contas não é conclusivo; conclusiva é a 

votação da Câmara de Vereadores. A Constituição deu ao parecer uma situação de 

privilégio ao estabelecer um caso de deliberação minoritária: basta um terço dos votos da 

Câmara para confirmar o parecer, sendo necessário dois terços para rejeitá-lo. É o que 

leio no parágrafo 2º., do art. 31...”. – destacamos – (Voto do Ministro Paulo Brossard) 

Nada mais claro: o parecer prévio “não é conclusivo; conclusiva é a votação da Câmara de 

Vereadores”. Esse também é o entendimento desta Comissão! Por fim: “... Aos Tribunais 

de Contas, além de apreciar as contas do Prefeito, cabe o julgamento de contas de outros 

administradores, ordenadores de despesas, exatores, guardas de material e outros agentes 

do serviço público municipal. Quando se trata desse gênero de responsáveis subordinados, 

aí sim, penso que possa o Tribunal de Contas aprofundar sua fiscalização e julgar, por 

autoridade própria, as contas desses responsáveis, assim como pode julgar da legalidade 

de atos de aposentadorias e pensões. Mas, com relação ao Chefe do Poder Executivo (no 

caso, o Prefeito Municipal), o que se impõe, de acordo com a Constituição, é a emissão 

de parecer, sujeito à deliberação da Câmara dos Vereadores”. – destacamos - (Voto do 

Ministro Octavio Gallotti) Ou seja, a Constituição impõe “deliberação da Câmara dos 

Vereadores”, algo que não pode ser alterado pelo art. 34, VII, “b” da Lei Orgânica local. 

Não há que se falar, portanto, em manutenção tácita do parecer prévio que, sem deliberação 

do Poder Legislativo, continua sendo parecer prévio SEM QUALQUER CONTEÚDO 

DECISÓRIO. Fica, portanto, reconhecida a inconstitucionalidade do art. 34, VII, “b” da 

Lei Orgânica de Itapira. Superada tal questão, passa-se ao MÉRITO. Analisando-se os 

relatórios de auditoria, as defesas, recursos e as diversas manifestações dos órgãos técnicos 

do E. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como as defesas e documentos 



acostados no curso da instrução do presente feito perante essa Edilidade, opina-se pela 

REJEIÇÃO do parecer daquele Órgão Técnico dada a existência de falhas graves nas 

contas do Exercício de 2010 que macularam toda a gestão examinada. Isso porque, dentre 

outras falhas apontadas pelo TCE, devem ser destacadas as seguintes: a)  Planejamento 

das Políticas Públicas - Ausência de compatibilidade das Metas Fiscais previstas na LDO 

e LOA. b) Avaliação dos Programas Governamentais  - Atingimento parcial dos 

indicadores/metas idealizados nos programas priorizados na LOA. c) Análises de Balanços 

– Capacidade de Pagamento com Recursos do Ativo Disponível e Créditos de Curto e 

Longo Prazo: apuração de ausência de recursos financeiros no curto prazo e longo prazo 

para cumprimento destes compromissos. Em relação à capacidade de pagamento com 

recursos do Ativo Disponível e Créditos de Curto e Longo Prazo ajustada apurada no 

exercício anterior, verifica-se uma situação desfavorável, pois houve uma redução nesta 

variável. d) Dívida Ativa - Ineficácia da cobrança, haja vista o percentual de arrecadação 

em relação ao estoque da Dívida Ativa ter sido de 10,86, ou seja, o percentual de 

recebimento foi de 5,04% menor que a média consignada nos Municípios da UR-3. 

Aumento de 14,63% no montante da Dívida Ativa, em relação ao exercício anterior. e)  Lei 

de Responsabilidade Fiscal: Meta de Receita: meta obtida na Previsão da receita na LOA 

é inferior à estabelecida na LDO. Meta obtida na arrecadação da Receita é inferior à 

estabelecida na LDO. Meta de Despesa: meta obtida na fixação atualizada da despesa na 

LOA é superior à estabelecida na LDO. Meta obtida na realização da despesa na LOA é 

inferior à estabelecida na LDO. Meta de Resultado Primário: meta de resultado primário 

previsto na LOA é inferior à estabelecida na LDO. Meta de resultado primário obtida com 

dados da receita arrecadada e da despesa realizada no exercício em exame é superior à 

estabelecida na LDO. f) Ordem Cronológica de Pagamentos  - Descumprimento. g) 

Encargos - Ausência de esclarecimentos relativos aos períodos de abrangência, valores 

originais e quantidades de parcelas negociadas inerentes a débitos com o INSS, 

caracterizando precariedade do controle. h)  Demais Despesas Elegíveis para Análise: 

Adiantamentos - Despesas realizadas através de Regime de Adiantamentos, cuja 

formalização e procedimentos não atendem a legislação municipal disciplinadora. 

Legislação municipal contendo dispositivo permitindo a concessão de adiantamento a 

Agentes Políticos (Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais), conflitando com o 

artigo 68 da Lei Federal n. 4.320/64. Preenchimento incompleto dos comprovantes de 

despesas. Apresentação incompleta da documentação relativa aos procedimentos de 

prestação de contas, haja vista ausência de solicitação de recursos, devidamente 

justificadas, bem assim da Nota de Empenho. Existências de adiantamentos cujos gastos 

foram realizados no exercício de 2011 ultrapassaram o exercício em análise. Ausência de 

submissão das prestações de contas ao Departamento de Finanças da Prefeitura para exame 

e Parecer, conforme estabelecido no artigo 8º do Decreto Municipal n. 135/2008. 

Reincidência nas irregularidades, objeto de recomendações por esta E. Corte de Contas, por 

ocasião dos julgamentos dos três últimos exercícios. Ausência de manifestação por parte do 

Controle Interno sobre a regularidade da prestação de contas, contrariando a disposição 

contida no Comunicado SDG n. 19/2010. Despesas Impróprias - Despesas com aquisição 

de sete mil ovos de chocolate (R$ 45.500,00) e com realização de curso (R$ 462,00), sem 

qualquer justificativa quanto à finalidade pública. Despesas com Órgãos de Outras 



esferas de Governo - Despesas com locações de imóveis e com salários de servidores 

cedidos, para os quais não foram apresentados os respectivos convênios. i) Tesouraria - 

Manutenção de disponibilidade de caixa em bancos não estatais, contrariando a disposição 

contida no artigo 164, § 3º da Constituição Federal. j) Dispensas/Inexigibilidades - 

Ausência no processo de comprovação de exclusividade empresarial do artista contratado, 

de comprovação de publicação da ratificação da inexigibilidade. Contratação de serviços 

advocatícios, fundamentado na inviabilidade de competição, cuja adequação não restou 

devidamente comprovada. Despesas com características de fracionamento, demonstrando 

fuga ao processo licitatório. k) Contratos - Despesas unitárias com terceirização de Saúde 

e de Merenda Escolar, superiores àquelas praticadas na região da Unidade de Fiscalização. 

Contratos Examinados “In Loco” - Ausência de comprovação da publicação dos extratos 

de contratos. l) Execução Indireta dos Serviços Públicos - Examinados “In Loco” - 

Repasses efetuados a Entes e Entidades com características de Terceiro Setor, para os quais 

não houve a observância dessa formalização, com autuação de processo específico e 

prestação de contas. m) Pessoal - Admissão e manutenção de servidores em cargos de 

provimento em Comissão, cujas denominações referem-se como sendo de atividades 

inerentes à direção, chefia e/ou assessoramento, entretanto, não há legislação 

regulamentando suas atribuições. n)  Atendimento às Instruções e Recomendações do 

Tribunal - Atendimento parcial às Instruções do Tribunal em face da entrega intempestiva 

de vários documentos ao Sistema AUDESP. Desatendimento a maioria das recomendações 

exaradas por ocasião do julgamento das contas dos exercícios de 2007 e 2008. Não custa 

anotar que a prestação de contas dos administradores públicos foi inserida na Constituição 

Federal de 1988 ao status de verdadeiro princípio constitucional sensível, a ponto de 

justificar, no âmbito federal, a intervenção da União nos Estados e Municípios (artigo 34, 

inciso VII, alínea “e”). No âmbito municipal, por sua vez, o constituinte originário, por 

determinação expressa, assegurou a fiscalização das contas ao Legislativo Local, com ou 

sem auxílio do Tribunal de Contas: “Art. 31 - A fiscalização do Município será exercida 

pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle 

interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. § 1º - O controle externo da 

Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do 

Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver. § 2º - O 

parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o Prefeito deve 

anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da 

Câmara Municipal”. Todo esse desenho institucional, como parte do sistema de freios e 

contrapesos e ínsito à delimitação de funções típicas e atípicas, acabou ganhando contornos 

mais precisos com o advento de leis específicas (Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei de 

Improbidade Administrativa etc.), de modo que restou clara, mais do que nunca, a 

necessidade de obediência séria aos limites de gastos e à correta aplicação dos recursos 

recebidos. A ideia de uma Administração burocrática, autorreferente, cedeu espaço 

(particularmente, após a Emenda Constitucional nº 19/1998), à Administração gerencial. 

Assim, todos os administradores foram alçados ao dever de cumprir com exatidão o seu 

papel de gestor público, consciente das receitas e despesas, coibindo e apenando condutas 

odiosas antes escancaradas, e que levaram muitos municípios brasileiros a lastimável ruína 

nas décadas passadas. No caso em questão, todas as falhas anteriormente apontadas foram 



constatadas pela auditoria realizada “in loco” no Município de Itapira. Em que pese essa 

quantidade de ilegalidades, o TCESP, por uma razão que a própria razão desconhece, 

acabou por emitir parecer favorável à aprovação das contas em questão.  Referido parecer, 

a juízo desta Comissão de Finanças e Orçamento, DEVE SER REJEITADO PELA 

CÂMARA MUNICIPAL, tendo em vista que houve, no exercício em exame, a prática de 

irregularidades insanáveis configuradoras, em tese, de ato doloso de improbidade 

administrativa. Afirma-se isso quer pelo “conjunto da obra”, quer em relação a algumas das 

falhas ainda que examinadas de forma isolada. Pelo enfoque do “conjunto da obra” é 

possível vislumbrar várias afrontas aos princípios que regem a administração pública (o que 

por si só pode ensejar, em tese, a prática de ato doloso de improbidade administrativa – art. 

11 da Lei n°. 8.429/92). Já pelo enfoque individualizado, tomando-se por base, por 

exemplo, o item “f” supra (descumprimento da ordem Cronológica de Pagamentos), tem-

se o seguinte entendimento do Poder Judiciário brasileiro (dentre outros): “... Pois bem, a 

apelante, na condição de Prefeita Municipal, deveria saber qual a formalidade necessária 

para efetuar o pagamento dos precatórios, posto que ocupava cargo de alta relevância. 

Não se tratava de negócio particular ou de um pequeno comércio familiar; Não! Ela era 

uma Administradora Pública e como gestora do Município tinha o dever de agir 

profissionalmente sem amadorismos e observar os princípios que regem a Administração. 

Nem mesmo o fato de ser pessoa simples ou de pouca cultura a torna isenta de pena: 

justamente para isso a Constituição faculta ao administrador a possibilidade de contratar 

assessores e secretários, com o claro intuito de auxiliá-lo nesta tarefa de suma 

responsabilidade. Enfim, se não há provas suficientes para se chancelar o agir doloso, 

podemos atestar sem eivas de dúvidas que houve culpa grave (negligência máxima no trato 

da Administração) dando ela o necessário respaldo a condenação aqui posta. E no caso 

em questão, nem era preciso maiores esforços para se chegar a esta conclusão, posto que o 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo advertiu a então Prefeita acerca das 

irregularidades (ofício de fls. 12) ainda no ano de 2005, tendo ele repetido no ano seguinte 

a mesma ação. É compreensível a situação de penúria que algumas Municipalidades 

pequenas passam, posto que os encargos são maiores que as receitas. Porém, isto não é 

justificativa hábil para se quebrar a ordem cronológica dos pagamentos. Este 

mandamento foi criado justamente para se evitar “privilégios” ou “furas-fila” nos 

pagamentos das dívidas judiciais, em que gestores mal intencionados saldavam uma 

dívida nova em detrimento de dívidas antigas (possivelmente de algum desafeto), além de 

outras falcatruas possíveis, com cobrança de propinas, descontos ou outros subterfúgios 

ilegais, tudo com o fim de “adiantar-se” o pagamento. No caso da autora tanto quanto 

simplista (e ilegal) a atitude de deixar a dívida antiga (e alta) de lado e saldar a dívida 

nova (pagável), sob a alegação de que fora oriunda de outros administradores ou que 

comprometeria parcela considerável da renda. Administração pública é algo sério; Quem 

se candidata a cargo eletivo deve estar ciente que não serão só louros, pelo contrário, são 

muitas responsabilidades, dentre elas gerir um passivo quase sempre impagável a curto 

prazo. O bom gestor não é aquele que passa por cima da lei e tenta resolver os problemas 

administrativos “na marra”; não! Bom gestor é aquele que consegue administrar o 

Município com todos os percalços, seguindo a lei e ainda assim conseguindo atender os 

anseios da população. A autora infelizmente não seguiu o que manda a legislação, 



devendo assim sofrer as consequências deste ato, no caso, punição com base na lei de 

improbidade, por violação expressa a princípios constitucionais...”. (TJSP, Apelação n°. 

0002613-69.2011.8.26.0531, 5ª. Câm. de Direito Público, Rel. Des. Nogueira Diefenthaler, 

j. 27/05/2013) Extrai-se do precedente acima que a ordem cronológica de pagamentos é 

mandamento que rege a Administração Pública que foi criado “ justamente para se evitar 

'privilégios' ou 'furas-fila' nos pagamentos das dívidas” em benefício de algum 

apadrinhado ou em malefício de algum desafeto, prevenindo ainda “outras falcatruas 

possíveis, com cobrança de propinas, descontos ou outros subterfúgios ilegais, tudo com o 

fim de 'adiantar-se' o pagamento”. Ferir tal mandamento, como do precedente acima, é 

praticar, em tese, ato de improbidade administrativa. Não se está aqui a imputar prática de 

improbidade administrativa ao gestor público. Tal competência, como se sabe, é do Poder 

Judiciário. O que se faz, tão somente, é justificar as razões que levam essa Comissão a 

opinar pela REJEIÇÃO do parecer prévio do TCE. Mas não é só. Vejamos outros 

exemplos de irregularidades insanáveis praticadas em 2010 que, em tese, configuram ato 

doloso de improbidade administrativa: - Demais Despesas Elegíveis para Análise – 

Adiantamentos: o art. 68 da Lei Federal n°. 4320/64 permite, como exceção à regra do 

empenho prévio, a concessão de adiantamento para realização de despesas que não possam 

se subordinar ao processo normal de aplicação, devendo ocorrer sempre em nome de 

servidor e empenho em dotação própria. Assim, não encontram respaldo no ordenamento 

jurídico pátrio (por ofenderem o art. 68 da Lei Federal 4320/64), os adiantamentos 

apontados pelo TCE ao Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários, que são agentes políticos e 

não servidores. - Despesas Impróprias: Despesas com aquisição de sete mil ovos de 

chocolate (R$ 45.500,00), sem qualquer justificativa quanto à finalidade pública. Trata-se 

de irregularidade que, em tese, constitui ato doloso de improbidade administrativa por 

ocasionar lesão ao erário (art. 10, inciso XI da Lei 8.429/92). - Dispensas/Inexigibilidades: 

contratação de serviços advocatícios, fundamentado na inviabilidade de competição, cuja 

adequação não restou devidamente comprovada (art. 10, inciso VIII da Lei 8.429/92). 

Despesas com características de fracionamento, demonstrando fuga ao processo licitatório 

(art. 10, inciso VIII da Lei 8.429/92). - Contratos: despesas unitárias com terceirização de 

Saúde e de Merenda Escolar, superiores àquelas praticadas na região da Unidade de 

Fiscalização, o que indica possível superfaturamento. Exemplos: na terceirização de 

serviços de saúde, o Município teve uma despesa unitária de R$ 147,19 (custo total 

dividido pelo número de pacientes atendidos em 2010), enquanto isso, na região de Itapira, 

a despesa unitária pede R$ 58,98 (fls. 90 dos autos); na terceirização da merenda escolar, o 

Município teve uma despesa unitária de R$ 263,41 (custo total dividido pelo número de 

alunos atendidos no exercício), enquanto isso, na região de Itapira, a despesa unitária é de 

R$ 235,27 (docs. às fls. 854 do anexo V). Esses possíveis superfaturamentos (que devem 

ser declarados pelo Poder Judiciário), não permitem a aprovação das contas em questão. - 

Pessoal - Admissão e manutenção de servidores em cargos de provimento em Comissão, 

cujas denominações referem-se a atividades inerentes à direção, chefia e/ou 

assessoramento, entretanto, não há legislação regulamentando suas atribuições. Não houve 

adoção de providências efetivas para regularização do quadro de pessoal, apesar das 

sistemáticas recomendações do TCE, desde as contas do exercício de 2007, mantendo em 

comissão cargos que não possuem atribuições típicas de chefia, direção ou assessoramento, 



conforme o art. 37, inciso V da CF. Tem-se também que o Executivo Municipal assinou em 

10/06/2010, com o Sr. Alexssandro Lopes Sobrinho, representante da empresa METRO 

SEIS CENOGRAFIA LTDA-ME, um contrato no valor de R$ 120.000,00, tendo por objeto 

duas apresentações artísticas do grupo KLB e da Banda Sem Compromisso, nos dias 11 e 

12 de junho de 2010. Está ausente do procedimento administrativo de contratação, todavia, 

alguma comprovação de que o Sr. Alexssandro fosse empresário exclusivo dos artistas 

contratados, conforme exigência contida no dispositivo pelo qual a Administração embasou 

a contratação.  Não bastasse isso, a mesma empresa foi novamente contratada, agora em 

10/09/2010, através do processo SNJ n°. 52/2010, pelo valor de R$ 60.000,00, não 

contando daqueles autos a comprovação de publicação da retificação, em afronta ao art. 26, 

caput, da Lei 8.666/93. Também chama a atenção a contratação da Advogada Daniele 

Campos Di Sarno, via inexigibilidade de licitação sob o n°. 06/2010, com fundamento no 

art. 25, inciso II c/c artigo 13, inciso II da Lei 8.666/93, pelo valor de R$ 60.000,00, tendo 

por objeto a elaboração de parecer para análise da situação jurídica da Empresa Municipal 

de Urbanização e Habitação de Itapira. Referido serviço mostra-se como não singular ou 

incomum, podendo ter sido desempenhado pelo corpo técnico de procuradores municipais, 

já que característico da atividade fim do corpo jurídico do Executivo Municipal. Nesse 

particular, de aplicação o seguinte precedente do C. STJ, que, em caso como o acima 

retratado, reconheceu a prática de ato de improbidade administrativa: “ADMINISTRATIVO. 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SERVIÇO DE 

ADVOCACIA. CONTRATAÇÃO COM DISPENSA DE LICITAÇÃO. VIOLAÇÃO À LEI DE 

LICITAÇÕES (LEI 8.666/93, ARTS. 3º, 13 E 25) E À LEI DE IMPROBIDADE (LEI 

8.429/92, ART. 11). EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. AUSÊNCIA DE 

PREJUÍZO AO ERÁRIO. APLICAÇÃO DE MULTA CIVIL EM PATAMAR MÍNIMO. 1. A 

contratação dos serviços descritos no art. 13 da Lei 8.666/93 sem licitação pressupõe que 

sejam de natureza singular, com profissionais de notória especialização. 2. A contratação 

de escritório de advocacia quando ausente a singularidade do objeto contatado e a notória 

especialização do prestador configura patente ilegalidade, enquadrando-se no conceito de 

improbidade administrativa, nos termos do art. 11, caput, e inciso I, que independe de 

dano ao erário ou de dolo ou culpa do agente. 3. A multa civil, que não ostenta feição 

indenizatória, é perfeitamente compatível com os atos de improbidade tipificados no art. 11 

da Lei 8.429/92 (lesão aos princípios administrativos), independentemente de dano ao 

erário, dolo ou culpa do agente. 4. Patente a ilegalidade da contratação, impõe-se a 

nulidade do contrato celebrado, e, em razão da ausência de dano ao erário com a efetiva 

prestação dos serviços de advocacia contratados, deve ser aplicada apenas a multa civil, 

reduzida a patamar mínimo (10% do valor do contrato, atualizado desde a assinatura). 5. 

Recurso especial provido em parte”. (REsp 488842/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 17/04/2008, DJe 05/12/2008) Essa terceirização indevida de serviço que poderia, 

perfeitamente, ter sido prestado pela Procuradoria do Município, gerou aos cofres públicos 

municipais prejuízo da ordem de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), à época da contratação 

(2010). Não custa lembrar que, fosse efetivamente necessária a terceirização, e referido 

valor remeteria à necessidade de certame licitatório na modalidade “Carta Convite”, tendo 

o Executivo, neste particular, infringido o art. 23, II “a” da Lei das Licitações e o art. 37, 



XXI da CF/88 (fls. 88 dos autos). Outra despesa que merece destaque envolve a aquisição 

de pneus, no valor total de R$ 13.137,20. Para tanto, foram fornecedoras as empresas: 

Comercial Automotiva Ltda., E. D. Baron Pneus, Mogiana Renovadora de Pneus Ltda. e 

Comércio e Reforma de Acumuladores Moi Ltda. As diferentes aquisições ocorreram em 

datas muito próximas, caracterizando fracionamento de despesa, cuja soma apurada em um 

único mês demonstrou a necessidade de instauração de processo licitatório (fls. 89 dos 

autos). Por fim, essa Comissão considera como imprópria a despesa no valor de R$ 

45.500,00 (quarenta e cinco mil e quinhentos reais), com aquisição de Ovos de Chocolate, o 

que demonstra o descontrole gerencial do Executivo Municipal e a falta de estabelecimento 

de prioridades para o correto gasto do dinheiro público. Diante deste verdadeiro desfile pela 

passarela da ilegalidade e da improbidade, a Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara 

de Itapira OPINA PELA REJEIÇÃO DO DOUTO PARECER DO TCESP, ficando as 

contas do exercício de 2010 da Prefeitura Municipal de Itapira REJEITADAS POR 

IRREGULARIDADES INSANÁVEIS, configuradoras, em tese, de ato doloso de 

improbidade administrativa. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", aos 12 de junho 

de 2014. É este o parecer. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Junho de 2014. a) Carlos Alberto Sartori - 

Presidente. 5º) Projeto de Decreto Legislativo nº. 009/2014.- Em que o Sr. Comissão de 

Finanças e Orçamento submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que 

Dispõe sobre apreciação das Contas do Sr. Prefeito Municipal relativas ao Exercício 

financeiro-econômico de 2010. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA 

SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Junho de 2014. a) Carlos Alberto 

Sartori – Presidente. Não havendo mais Parecer e Projeto de Decreto Legislativo, o Sr. 

Presidente passa a leitura do Projeto de Decreto Legislativo. 6º) Projeto de Decreto 

Legislativo nº. 0010/2014.- Em que o Sr. Carlos Alberto Sartori submete à apreciação do 

Colendo Plenário propositura supra que Dispõe sobre a realização de Sessão Solene, a ser 

realizada no dia 05 de julho, em homenagem aos 140 anos de fundação da Igreja 

Presbiteriana Central de Itapira. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 17 de Junho de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

Não havendo mais Projetos de Decreto Legislativo, o Sr. Presidente passa à leitura dos 

Projetos de Lei. 7º) Projeto de Lei nº. 0058/2014.- Em que o Sr. José Natalino Paganini 

submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza a abertura de 

crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.262.424,00. A seguir, pela ordem, o 

Vereador Maurício Cassimiro de Lima requer e a Casa aprova por unanimidade para que a 

presente matéria seja encaminhada às Comissões e posteriormente à Ordem do Dia de Hoje 

a fim de ser discutida e votada. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 17 de Junho de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

8º) Projeto de Lei nº. 0059/2014.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à 

apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza a abertura de crédito 

especial no valor de R$ 697.520,00. A seguir, pela ordem, o Vereador Maurício Cassimiro 

de Lima requer e a Casa aprova por unanimidade para que a presente matéria seja 

encaminhada às Comissões e posteriormente à Ordem do Dia de Hoje a fim de ser discutida 

e votada. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 17 de Junho de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 9º) Projeto de Lei 



nº. 0060/2014.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo 

Plenário propositura supra que Autoriza o Poder Executivo a repassar sob forma de 

Subvenção Social, valores à POLEM - Associação de Apoio às Pessoas com Lesão 

Medular, durante o exercício 2014. A seguir, pela ordem, o Vereador Maurício Cassimiro 

de Lima requer e a Casa aprova por unanimidade para que a presente matéria seja 

encaminhada às Comissões e posteriormente à Ordem do Dia de Hoje a fim de ser discutida 

e votada. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 17 de Junho de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 10º) Projeto de Lei 

nº. 0061/2014.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo 

Plenário propositura supra que Autoriza o Poder Executivo a repassar sob forma de 

Subvenção Social, valores à AIPA, Associação Itapirense de Preparo ao Adolescente. A 

seguir, pela ordem, o Vereador Maurício Cassimiro de Lima requer e a Casa aprova por 

unanimidade para que a presente matéria seja encaminhada às Comissões e posteriormente 

à Ordem do Dia de Hoje a fim de ser discutida e votada. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Junho de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 11º) Projeto de Lei nº. 0062/2014.- Em que o Sr. José 

Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que 

Desafeta área pública localizada no Conjunto Habitacional Juscelino Kubitschek de 

Oliveira. A seguir, pela ordem, o Vereador Maurício Cassimiro de Lima requer e a Casa 

aprova por unanimidade para que a presente matéria seja encaminhada às Comissões e 

posteriormente à Ordem do Dia de Hoje a fim de ser discutida e votada. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Junho de 2014. 

a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. A seguir, pela ordem, o Vereador Sr. Maurício 

Cassimiro de Lima requer e a Casa aprova por unanimidade a suspensão dos trabalhos por 

10 minutos para que as Comissões se reúnam para exarar parecer aos Projetos de Lei nºs 

58, 59, 60, 61 e 62/2014. (SUSPENSA). Reiniciado os trabalhos, após verificação de 

quórum, o Sr. Presidente solicita ao 1º Secretario para que proceda a leitura dos Pareceres. 

12º) PARECER nº. 85/2014.- Ao Veto Parcial ao Autógrafo nº 46/2014, ao Projeto de 

Lei nº 35/2014.- As Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Educação, 

Cultura, Saúde, Promoção Social, Esporte e Lazer, e Obras Serviços Público, Agricultura 

Meio Ambiente, que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Veto Parcial 

ao Autógrafo nº 46/2014 ao Projeto de Lei nº 35/2014, de autoria do nobre Vereador Rafael 

Donizete Lopes, que "Excepciona desdobros em condições e prazos que menciona", 

acordaram por REQUERER 7 (sete) dias de adiamento nas Comissões para melhores 

estudos. É este o parecer. A seguir, o Sr. Presidente coloca em votação o Parecer. Aprovado 

por unanimidade. DESPACHO: COMO REQUER. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 

de Junho de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 13º) PARECER nº. 86/2014.- Ao 

Projeto de Lei nº 53/2014.- As Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, 

Educação, Cultura, Saúde, Promoção Social, Esporte e Lazer, e Obras Serviços Público, 

Agricultura Meio Ambiente, que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao 

Projeto de Lei nº 53/2014, de autoria do nobre Vereador Marcos Paulo da Silva, que 

"Denomina de CONSEG - Conselho Comunitário de Segurança, o canteiro central da Praça 

João Sarquis Filho", acordaram por REQUERER 15 (quinze) dias de adiamento nas 

Comissões para melhores estudos. É este o parecer. A seguir, o Sr. Presidente coloca em 



votação o Parecer. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: COMO REQUER. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 17 de Junho de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

14º) PARECER nº. 87/2014.- Ao Projeto de Lei nº 57/2014.- As Comissões de Justiça e 

Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, Promoção Social, Esporte e 

Lazer, e Obras Serviços Público, Agricultura Meio Ambiente, que a este subscrevem, 

instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 57/2014, de autoria do Chefe do 

Poder Executivo, que "Dispõe sobre a retificação de alteração do Contrato de Consórcio 

Intermunicipal de Saneamento Básico do Circuito das Águas - CISBRA", 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 Maurício Cassimiro de Lima 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 17 de Junho de 2014. a) Carlos Alberto Sartori - 

Presidente. 15º) PARECER nº. 88/2014.- Ao Projeto de Lei nº 58/2014.- As Comissões 

de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, Promoção Social, 

Esporte e Lazer, e Obras Serviços Público, Agricultura Meio Ambiente, que a este 

subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 58/2014, de autoria do 

Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no 

valor de R$ 1.262.424,00", são de parecer favorável, eis que inexiste impedimento de 

ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, 

todavia, deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. DESPACHO: À 

ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Junho de 2014. a) 

Carlos Alberto Sartori - Presidente. 16º) PARECER nº. 89/2014.- Ao Projeto de Lei nº 

59/2014.- As Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, 

Saúde, Promoção Social, Esporte e Lazer, e Obras Serviços Público, Agricultura Meio 

Ambiente, que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 

59/2014, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza a abertura de crédito 

especial no valor de R$ 697.520,00", são de parecer favorável, eis que inexiste 

impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. 

Quanto ao mérito, todavia, deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. 

DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de 

Junho de 2014. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 17º) PARECER nº. 90/2014.- Ao 

Projeto de Lei nº 60/2014.- As Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, 

Educação, Cultura, Saúde, Promoção Social, Esporte e Lazer, e Obras Serviços Público, 

Agricultura Meio Ambiente, que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao 

Projeto de Lei nº 60/2014, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza o Poder 

Executivo a repassar sob forma de Subvenção Social, valores à POLEM - Associação de 

Apoio às Pessoas com Lesão Medular, durante o exercício 2014", são de parecer favorável, 

eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a 

tramitação. Quanto ao mérito, todavia, deixam a critério do Colendo Plenário. É este o 

parecer. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 17 de Junho de 2014. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 18º) PARECER nº. 

91/2014.- Ao Projeto de Lei nº 61/2014.- As Comissões de Justiça e Redação, Finanças e 



Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, Promoção Social, Esporte e Lazer, e Obras Serviços 

Público, Agricultura Meio Ambiente, que a este subscrevem, instadas que foram a exarar 

parecer ao Projeto de Lei nº 61/2014, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que 

"Autoriza o Poder Executivo a repassar sob forma de Subvenção Social, valores à AIPA, 

Associação Itapirense de Preparo ao Adolescente", são de parecer favorável, eis que 

inexiste impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a 

tramitação. Quanto ao mérito, todavia, deixam a critério do Colendo Plenário. É este o 

parecer. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 17 de Junho de 2014. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 19º) PARECER nº. 

92/2014.- Ao Projeto de Lei nº 62/2014.- As Comissões de Justiça e Redação, Finanças e 

Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, Promoção Social, Esporte e Lazer, e Obras Serviços 

Público, Agricultura Meio Ambiente, que a este subscrevem, instadas que foram a exarar 

parecer ao Projeto de Lei nº 62/2014, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que 

"Desafeta área pública localizada no Conjunto Habitacional Juscelino Kubitschek de 

Oliveira.", são de parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, 

legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, todavia, deixam a critério 

do Colendo Plenário. É este o parecer. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 17 de Junho de 2014. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 

Esgotado o tempo regimental do Expediente, o Sr. Presidente passa de imediato à Ordem 

do Dia. Reiniciada a Sessão, após verificação de "quórum", o Sr. Presidente declara 

encerrado o Expediente e passa à = ORDEM DO DIA = 1º) Em única discussão o Projeto 

de Lei nº 0057/2014.- Dispõe sobre a retificação de alteração do Contrato de Consórcio 

Intermunicipal de Saneamento Básico do Circuito das Águas - CISBRA. Autoria: José 

Natalino Paganini. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 

Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 57/2014. Aprovado por 

unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Junho de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 2º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0058/2014.- 

Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.262.424,00. Autoria: 

José Natalino Paganini. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 

Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 58/2014. Aprovado por 

unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Junho de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 3º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0059/2014.- 

Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 697.520,00. Autoria: José Natalino 

Paganini. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente 

coloca em única votação o Projeto de Lei nº 59/2014. Aprovado por unanimidade. 

DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 17 de Junho de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

4º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0060/2014.- Autoriza o Poder Executivo a 

repassar sob forma de Subvenção Social, valores à POLEM - Associação de Apoio às 

Pessoas com Lesão Medular, durante o exercício 2014. Autoria: José Natalino Paganini. A 

seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a 

todos novamente. É um projeto que faz menção ao trabalho executado pela entidade 



POLEM. É uma associação de apoio aos portadores de deficiência com lesão medular. É 

um trabalho muito importante. Muitas pessoas são atendidas nessa entidade. Gostaria de 

parabenizar e agradecer, em nome do diretor José Eduardo Lopes, todos que fazem parte 

desta importante organização. Vejo a importância e a necessidade dos vereadores 

aprovarem o referido projeto de lei. O trabalho exercido pela POLEM merece louvores de 

toda população Itapirense. Deixo esse registro e, desde já, informo que votarei favorável a 

matéria. Certamente o nosso município estará amparando as pessoas portadoras de lesão 

medular. Elas somente têm a agradecer. Novamente afirmo que a POLEM continua sendo 

um dos braços de nossa cidade em relação ao apoio às pessoas portadoras de lesão medular. 

Obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 

Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 60/2014. Aprovado por 

unanimidade. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: 

“Fico muito feliz com a aprovação do respectivo projeto de lei. Esse projeto de lei foi 

elaborado baseado em uma emenda de minha autoria no orçamento municipal. Agradeço o 

prefeito por ter enviado a matéria, assim como a todos os nobres edis. As pessoas 

portadoras de lesão medular somente tem a agradecer. Inúmeras pessoas passam por 

atendimento na entidade. Parabéns e obrigado a todos.” DESPACHO: APROVADO EM 

ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de 

Junho de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 5º) Em única discussão o Projeto de 

Lei nº 0061/2014.- Autoriza o Poder Executivo a repassar sob forma de Subvenção Social, 

valores à AIPA, Associação Itapirense de Preparo ao Adolescente. Autoria: José Natalino 

Paganini. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: 

“Gostaria de tecer alguns comentários em relação ao trabalho social, educativo e 

econômico executado pela AIPA. Hoje temos diversos jovens que estão trabalhando em 

diferentes empresas de nossa cidade. O braço que disponibiliza sustentação a esses jovens 

chama-se AIPA. É muito importante divulgarmos essa situação, pois diante de tantos 

problemas que os jovens estão enfrentando, principalmente em relação a criminalidade, 

nota-se que a entidade realiza um importante trabalho de prevenção. Podemos tirar muitos 

jovens da criminalidade. Os mesmos devem ser resgatados para o convívio social e 

econômico. Muitas famílias contam com o dinheiro que esses jovens recebem através da 

entidade para manter o sustento de seus familiares. Portanto, parabenizo a entidade pelo 

importante trabalho social, educativo e preventivo realizado em nossa cidade. Os diretores 

aparecem muito pouco, mas realizam um importante trabalho em Itapira. Temos que louvar 

a entidade. Voto favorável pela importância e a necessidade de mantermos essa entidade. 

Parabéns e obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, 

o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 61/2014. Aprovado por 

unanimidade. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: 

“Há 50 anos essa entidade vem prestando um importante serviço a comunidade Itapirense. 

Nos idos de 1964 fundava-se a Guarda Mirim. Gostaria de parabenizar todos os diretores da 

entidade. Nossos jovens somente tem a agradecer. Com a colaboração de nosso deputado 

Barros Munhoz a ampliação da entidade se concretizou. Muitos profissionais renomados 

passaram por essa entidade. Parabéns e obrigado.” DESPACHO: APROVADO EM 

ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de 

Junho de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 6º) Em única discussão o Projeto de 



Lei nº 0062/2014.- Desafeta área pública localizada no Conjunto Habitacional Juscelino 

Kubitschek de Oliveira. Autoria: José Natalino Paganini. Não havendo nenhum vereador 

querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 

62/2014. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA 

VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Junho de 

2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 7º) Em única discussão o Requerimento nº 

00189/2014.- Requer do Sr. Prefeito e Secretaria Municipal de Administração, informações 

quanto ao número de cargos comissionados existentes no quadro de pessoal da Prefeitura. 

Autoria: Rafael Donizete Lopes. César Augusto da Silva Não havendo nenhum vereador 

querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento 

nº. 189/2014. Rejeitado menos dois votos dos Vereadores Srs. Rafael Donizete Lopes e 

César Augusto da Silva. DESPACHO: REJEITADO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

17 de Junho de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 8º) Em única discussão a 

Indicação nº 00262/2014.- Indica ao Sr. Prefeito, que proceda estudo junto a Secretaria 

Municipal de Defesa Social para viabilizar a presença de um vigia noturno nos finais de 

semana e feriados no Centro Comunitário do Conjunto Habitacional Hélio Nicolai. Autoria: 

César Augusto da Silva. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o 

Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 262/2014. Aprovada por 

unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 17 de Junho de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 9º) Em 

única discussão a Indicação nº 00264/2014.- Sugere estudos para compra de novos 

uniformes para a Guarda Civil Municipal. Autoria: César Augusto da Silva. Não havendo 

nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a 

Indicação nº. 264/2014. Rejeitada menos três votos dos Vereadores Srs. Juliano Feliciano, 

Rafael Donizete Lopes e César Augusto da Silva. DESPACHO: REJEITADA. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 17 de Junho de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

(Nota: Todos os pronunciamentos dos Srs., Vereadores foram transcritos em sua íntegra). 

Esgotadas as matérias constantes da pauta da Sessão, esta presidência agradece a presença 

dos senhores vereadores, do público que prestigiou os trabalhos desta noite, da imprensa 

escrita, a Rádio Clube de Itapira e seus colaboradores, internautas, os funcionários da Casa, 

e declaro encerrado os trabalhos da presente sessão. DO QUE, PARA CONSTAR, 

LAVROU-SE ESTA ATA. 


