
ATA DA 22ª Sessão Ordinária, realizada em 01 de julho 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. Está completando um ano e meio de legislatura de cada vereador. Temos 

capacidade e competência de analisarmos aquilo que é de função de cada vereador nesta 

Casa de Leis. Temos um Regimento Interno e uma Lei Orgânica que rege os princípios da 

coletividade Itapirense. Essa Lei Orgânica e esse Regimento Interno devem estar 

diretamente relacionados e conter assuntos que constem na Carta Magna Estadual e, 

principalmente, na Constituição Federal. Dá direito iguais a todos os cidadãos sem 

distinção de cor, sexo, poder aquisitivo, religião ou qualquer outra forma que diferencie um 

brasileiro do outro. Falo isso porque pela lei nacional de imprensa qualquer matéria 

veiculada deve ser pautada com a verdade. Nesse final de semana uma matéria publicada 

em um órgão de imprensa do município fez referência a uma crítica direcionada a minha 

pessoa em relação a função do vereador nesta Casa de Leis. Fazer funcionar a Constituição 

Municipal de Itapira. Com relação ao assunto a matéria sobre a Fatec... A matéria deu 

entrada e foi votada por todos os vereadores nesta Casa de Leis. Votei favorável e sou 

solidário àquilo que for favorável a cada cidadão e a cada estudante Itapirense. A matéria 

foi mentirosa, não foi pautada com a verdade, e, principalmente, não respeitou aquilo que 

estava sendo analisado na semana passada nesta mesma Casa de Leis. Com relação ao 

Título de Cidadã Itapirense para a senhora chefe da Fatec e Etec, Sra. Laura Laganá, a 

matéria não poderia ser analisada, discutida e votada na sessão passada por um princípio 

que consta na Lei Orgânica do Município de Itapira. “Artigo 47º: Nenhuma matéria poderá 

ser lida, discutida e votada na mesma sessão, excetuando os projetos de lei que se tratarem 

de convênios com entidades estatais, assim como suplementação e abertura de créditos a 

requerimento aprovado por maioria dos membros da Casa.” Esse texto é de setembro de 

2005. Foi aprovado por vereadores que fizeram e fazem parte da história de Itapira. É da 

mesma forma que os 10 vereadores atuais querem ser reconhecidos. Não ser reconhecidos 

por um grupo político, mas ser reconhecidos pela população Itapirense. Não estamos 

representando, no meu caso, os 2016 eleitores que depositaram confiança em minha pessoa. 

Estamos representando 100% do município Itapirense. Conforme foi acertado e 

conversado... Inclusive o líder do prefeito humildemente e respeitosamente, não que voltou 

atrás, mas fez um ato de grandeza ao passo que ele mesmo reconheceu que o referido artigo 

47º deveria ter sido respeitado. Então, Dr. Maurício, agradeço a pertinência e a humildade 

de vossa excelência. Com relação a matéria do jornal, gostaria de deixar claro que faça a 

matéria, mas faça matéria séria respeitando não o trabalho que fazemos nesta Casa e sim o 

que votamos. O que votamos é para o cidadão Itapirense. Então, fica registrada essa crítica. 



Espero que quando fizerem a próxima matéria, façam uma matéria jornalística séria e 

pautada na verdade. Isso aconteceu na terça feira passada e está registrado nos anais desta 

Casa de Leis. Os dez vereadores são testemunhas do ocorrido. Outro assunto que gostaria 

de falar e que também foi motivo de muita discussão nesse final de semana está relacionado 

a UIPA. Venho através do requerimento nº 213/2014... Espero que os nobres vereadores 

também votem favoráveis porque estive conversando com algumas pessoas componentes 

da comissão interventora e com outras pessoas que fazem o trabalho gratuito, mas que 

contribuem para com a comissão presente, e pude constatar várias reclamações, sendo que 

algumas imploraram para que esta Casa de Leis possa auxiliá-los de forma que a comissão, 

na qual quatro componentes não conseguiram falar com o prefeito municipal, tenham seu 

direito de participar no horário em que todos puderam participar. Democracia é você ouvir 

as pessoas e agir conforme foi estipulado. Democracia é ouvir cada pessoa. Você pode 

ouvir ideias e pensamentos diferentes, mas é o que engrandece o regime democrático de 

direito. O nosso país ainda é democrático. Temos outros regimes ditatoriais que 

infelizmente não representam aquilo que a população gostaria que fosse representado. 

Tenho um requerimento pedindo a convocação do Secretário Municipal de Agricultura e 

Meio Ambiente e da Comissão interventora da UIPA para realizarmos nesta Casa de Leis 

uma audiência pública acerca do sistema de intervenção a ser adotado pela UIPA no futuro 

próximo. Então, é um tema delicado e que gerou uma enorme discussão em todos os meios 

no final e início de semana. Como vereadores representantes da população temos por 

obrigação acolher aquilo que cada cidadão tem a dizer. Somos eleitos para o povo. 

Ninguém está fazendo um trabalho individual. O reconhecimento é aquilo que a população 

deverá acatar por cada tema e assunto discutido nesta Casa. Peço para que cada vereador 

aprove esse requerimento e que façamos nesta Casa o que foi deixado de lado. Foi deixado 

de lado o respeito e aquilo que foi acordado anteriormente. Infelizmente, quando existem 5 

componentes e quatro estão ausentes, será que seria o pedido daquelas pessoas sobre aquele 

assunto? Fica o questionamento. Certamente se todos tivessem participado as dúvidas 

seriam sanadas naquele momento. Depois as pessoas perdem aquilo que gostaríamos que 

tivesse qualquer governante, ou seja, a identidade, a credibilidade e o respeito a cada 

cidadão Itapirense. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARCOS 

PAULO DA SILVA: “Boa noite a todos. Venho a esta tribuna para solicitar o apoio da 

empresa Itajaí. Como eles sempre estão atentos em relação ao que está acontecendo nesta 

Casa de Leis, gostaria de solicitar o retorno do ônibus do bairro da Vila Izaura na mesma 

rua que passava há duas semanas. A Rua chama-se Rodrigues Alves. O Dr. Pedro conhece 

muito bem as pessoas que residem nesse bairro. Muitas pessoas idosas embarcavam nessa 

rua. Cabe ressaltar que a alteração do ponto de ônibus prejudicou algumas pessoas. Ficou 

muito distante o local. Estão elaborando um abaixo-assinado solicitando o retorno do antigo 

itinerário. É muito difícil falar sobre algumas coisas que estão ocorrendo. No ano passado 

solicitei a remoção de um ponto de ônibus situado à frente de uma oficina mecânica. O 

ponto de ônibus está localizado na Avenida Brasil, próximo a padaria Paradise. Também 

gostaria que esse ponto de ônibus fosse removido daquele local. É uma forma de colaborar 

com nossos comerciantes. Outro assunto que gostaria de abordar está relacionado ao 

requerimento da UIPA. Acredito que a matéria deve ser aprovada. Devemos cobrar a 

situação. Quando combinamos alguma coisa, acredito que não podemos voltar atrás. É o 



papel dos vereadores representar a população, principalmente a população que colabora 

com o município. Também venho a esta tribuna para falar sobre algumas indicações de 

minha autoria. Infelizmente, Dr. Rafael, a imprensa escrita está feia. Alguns meios 

colocaram coisas não verídicas. A população deve analisar com muito carinho o que está 

lendo nos jornais. Hoje pode ser eu, o Rafael ou qualquer um dos vereadores presentes. 

Peço para a população analisar e procurar os vereadores que estão sendo atacados. A 

imprensa não disponibiliza o direito de resposta. Estou dando corda para um órgão de 

imprensa que começou a falar besteira. Esse órgão de imprensa ligou em minha residência 

falando besteira. Tenho gravações telefônicas. Venho a esta Casa solicitar, se possível, a 

paralização da sessão por 5 minutos, pois não estou sabendo da situação do Conseg. Era 

para estarmos colocando um monumento do Conseg... Seria um importante ato oficializado 

através de lei. Caso haja vício de iniciativa pelo fato do nome, me desculpem. Apenas segui 

o modelo de algumas cidades da região. O meu nome pode ser retirado. Deixo frisado que 

isso já existe em outros municípios. Não existe vício de iniciativa. Procurei saber  da 

situação. Peço ao senhor presidente a suspensão dos trabalhos para que possamos analisar a 

situação. Vamos deixar a matéria em trâmite normal. É um benefício para o município de 

Itapira. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO 

DE LIMA: “Boa noite senhor presidente, senhores vereadores, público presente, imprensa 

escrita e falada. Gostaria de cumprimentar a todos em nome do advogado Bráz. Já que o 

assunto estava relacionado ao Conseg, gostaria de dizer que é uma matéria que está sendo 

analisada nas comissões. Realmente, Sr. Marcos, estávamos estudando a matéria e achamos 

que o Conseg realmente tem que ter uma visualização em nossa cidade. Esse marco deve 

ser colocado em nossa cidade em um local de destaque próximo ao edifício João Orsini. 

Porém, gostaríamos de homenagear realmente o conselho. Tive a oportunidade de 

conversar com dois membros do conselho. Expus essa situação, na qual ninguém estava 

restringindo e sim adequando. Se for realmente como o senhor disse que gostaria que fosse 

apenas o nome Conseg, acredito que podemos fazer isso. Estávamos esperando um 

momento mais oportuno de conversar pessoalmente com o senhor para solicitar, de forma 

delicada, a retirada da propositura em seu nome e do presidente e desse valor ao marco do 

Conseg. Estávamos querendo conversar com vossa excelência, de maneira não tão aberta, 

pois a exposição seria desnecessária. Como o senhor tocou no assunto, encarreguei-me de 

esclarecer o assunto. Falando em esclarecer alguns assuntos, vejo alguns membros da UIPA 

nesta Casa. A base dos vereadores situacionistas ouviu muito sobre o que aconteceu. Tenho 

até mesmo um e-mail publicado da UIPA no qual diz que a reunião foi decidida sem os 

membros da UIPA. Concordamos com tudo isso. Conversamos com o senhor prefeito e 

hoje tenho uma resposta antecipada para vocês. Sexta feira será publicada no Diário Oficial 

do Município uma nova convocação da reunião onde outras pessoas possam estar se 

associando. O maior número de pessoas que puderem se associar para disputar uma chapa a 

fim de concorrer a ONG, é muito bem vindo. Então, as pessoas que se sentirem lesadas... 

Estou lendo uma parte onde diz que na reunião foi decidido que somente as pessoas que 

estavam presentes teriam direito a se tornarem associadas e irão poder candidatar a nova 

diretoria da UIPA. Para que isso realmente possa acontecer, acredito que uma nova reunião 

deverá ser feita. Essa nova reunião será publicada na sexta feira através do Diário Oficial 

do Município. Realmente existe um desacordo e um desencontro de informações. Foi 



combinado um horário e um momento pré-determinado. Esse momento ocorreu de forma 

errônea. Por esse motivo, caso seja necessária uma nova reunião, todas as pessoas que 

tiverem interesse devem comparecer nessa reunião para que dê transparência e 

legitimidade. Assim todas as pessoas que realmente gostam da UIPA poderão participar. 

Cuidar de uma ONG desse porte não é fácil. Muitas pessoas trabalham voluntariamente. 

Muitas pessoas dedicam sua vida dentro da instituição. É justo que isso seja corrigido. 

Gostaria de falar a respeito de outras situações que estão ocorrendo dentro do município. 

Uma delas é a vinda da Fatec. É mais um instrumento de ensino em nossa cidade. 

Completou-se um ciclo dentro de nosso município. Atualmente temos ensino gratuito desde 

a infância até o ensino superior. É uma obra que envolveu custos na faixa de R$ 

2.000.000,00. Esses gastos foram custeados pela Prefeitura Municipal de Itapira. É um 

benefício que trará a todo cidadão Itapirense e da região a possibilidade de um ensino com 

alta qualidade. É um marco fundamental. É um benefício que será lembrado por muitas 

gerações. Outra notícia importante que gostaria de trazer a todos vocês é a respeito da 

liberação de R$ 17.000.000,00 para a construção da barragem em nossa cidade. O convênio 

deve ser assinado na quinta feira. É uma forma de preservar o futuro de nossos filhos, netos 

e até mesmo bisnetos. Nessa semana também teremos a inauguração do Centro de 

Especialidades Médicas no Hospital Municipal, assim como a inauguração parcial do 3º 

andar. É uma obra avaliada em R$ 3.000.000,00. Nessa semana também tivemos outra 

inauguração muito importante, ou seja, a inauguração dos trevos da Ponte Preta e da Ponte 

Nova. Sabemos que ocorreram inúmeros acidentes nessas regiões. Muitas famílias estavam 

envolvidas. É um benefício que estava sendo pleiteado há muito tempo. Foi uma obra com 

recursos estaduais no valor de R$ 3.000.000,00. Com todos esses fatos podemos ver que a 

gestão está trabalhando, compreendendo os problemas e encontrando soluções. Obrigado e 

boa noite a todos.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO 

SARTORI: “Boa noite senhor presidente, senhores vereadores, público presente, imprensa 

escrita e falada. Saúdo os representantes da UIPA na pessoa da Sra. Maria. Agradeço a 

presença de todos. Como se falou em inaugurações, também gostaria de ressaltar que será 

inaugurado o Centro Comunitário no bairro de Eleutério. Foi um pedido de minha autoria 

direcionado ao deputado Barros Munhoz. O local disponibilizará melhor atendimento aos 

munícipes daquela localidade. A inauguração ocorrerá na quinta feira a partir da 09:00 

horas. Temos que trabalhar para melhorar a nossa cidade. Outro assunto faz referência a 

doação de uma área no Penhão, mais precisamente na Rua Farmacêutico Antonio Serra, 

onde será construído o Centro do Idoso. O valor da obra está avaliado em R$ 2.000.000,00. 

A capacidade de atendimento chega a 100 idosos. A obra será custeada por um cidadão 

Itapirense de muito bom coração. Essa pessoa é muito bondosa, pois não haverá nenhum 

custo para a municipalidade. O idoso passará o dia na entidade, onde receberá alimentação, 

medicação, recreação, dentre outros importantes benefícios. Todo tipo de entretenimento 

relacionado aos idosos será disponibilizado pela entidade. Estou muito feliz com a notícia, 

pois os idosos merecem muito respeito e atenção. Outro assunto que gostaria de abordar 

está relacionado aos animais. Os animais devem ser protegidos. Existem pessoas que se 

dedicam na proteção dos animais. Podemos ver que existe uma equipe que cumpre com seu 

papel. É muito importante ressaltar o trabalho desses voluntários. O Centro de 

Especialidades receberá o nome de um médico Itapirense. Será chamado de Dr. Ronalde 



Monezzi. Foi um cidadão Itapirense de muito bom coração. Foi uma pessoa que sempre 

estendeu as mãos as pessoas que não podiam pagar suas consultas. É uma enorme e justa 

homenagem a esse profissional. Outro assunto faz referência aos moradores do Jardim 

Galego, Figueiredo e Humberto Passarela. Acredito que tão logo serão discutidas as 

melhorias que ocorrerão na praça dos dois lagos. Será construída uma pista de cooper, além 

da urbanização do local. Os moradores da região poderão usufruir de uma área de lazer 

adequada e bonita. Outros benefícios serão construídos em diferentes bairros de nossa 

cidade. São vários pontos que necessitam dessas melhorias. Estamos trabalhando em prol 

da população. Exemplo disso é a construção da Unidade Básica de Saúde situada no bairro 

de Figueiredo. A Unidade Básica atenderá adequadamente os pacientes daquela região. 

Cabe ressaltar que com o crescimento populacional da região a antiga Unidade de Saúde 

não estava mais comportando o atendimento adequado aos pacientes. Através de recursos 

obtidos a situação será bem diferente. Fico muito feliz porque resido próximo a Unidade 

Básica de Saúde. Um gabinete dentário será disponibilizado para a população. A reforma 

do 3º andar do Hospital Municipal é muito importante para a população. Outras melhorias 

no Hospital Municipal serão concretizadas ao longo do tempo. 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 20ª Sessão Ordinária, realizada no dia 17 de Junho de 

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

Caio", em 01 de Julho de 2014. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 2º) Em discussão e 

votação a Ata da 21ª Sessão Ordinária, realizada no dia 24 de Junho de 2014. 

DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR RAFAEL DONIZETE LOPES. SS. 

"Vereador Antonio Caio", em 01 de Julho 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 Projeto de Lei Complementar. 3º) Projeto 

de Lei Complementar nº. 0014/2014.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à 

apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Desafeta e autoriza doação de 

imóvel para o fim que especifica. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. 

SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Julho de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. Não havendo mais Projetos Lei Complementar, o Sr. Presidente passa à leitura 

dos Projetos de Lei. 4º) Projeto de Lei nº. 0065/2014.- Em que o Sr. Carlos Alberto Sartori 

submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Denomina a rua do 

Loteamento Santa Izabel, bairro Córrego do Cocho, de TEODOLINDA RIBERTI CRICO. 

DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 

de Julho de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. - Não havendo mais Projetos Lei 

passamos às Emendas. 5º) Emenda Aditiva de nº. 001/2014 ao Projeto de Lei nº 

64/2014.- Acrescenta-se dispositivo ao Art. 1º do Projeto de Lei nº 64/14, que excepciona 

desdobros em condições e prazos que menciona. . Autoria: Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 

de Julho de 2014. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. Não havendo mais Emendas, o Sr. 

Presidente passa à leitura dos Pareceres. 6º) PARECER nº. 95/2014.- Ao Razões de Veto 



Parcial ao Autógrafo 46/2014 ao Projeto de Lei nº 35/2014. A Comissão de Justiça e 

Redação, que a este subscreve, instada que foi a exarar parecer às "Razões de Veto Parcial 

ao Autógrafo 46/2014 ao Projeto de Lei nº 35/2014", de autoria do Prefeito Municipal, que 

"Excepciona desdobros em condições e prazos que menciona", após minuciosos e acurados 

estudos sobre a matéria, acordou pelo acatamento do veto parcial, tendo em vista as 

justificativas apresentadas pela Administração Municipal, notadamente pela Secretaria de 

Planejamento, esclarecendo que o imóvel relacionado no item I do Autógrafo 46/2014, está 

localizado em loteamento de alto/médio padrão, onde a metragem mínima é de 360,00 m2. 

Em relação ao imóvel relacionado no item II, trata-se de um lote sem edificação, com área 

definida de 125,00m2 e 5 metros de testada, o que indubitavelmente irá comprometer a 

infraestrutura do loteamento. 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", em 01 de Julho de 2014. a) Carlos Alberto 

Sartori - Presidente. 7º) PARECER nº. 96/2014.- Ao Projeto de Emenda à LOMI - Lei 

Orgânica do Município de Itapira. A Comissão de Justiça e Redação, que a este 

subscreve, instada que foi a exarar parecer ao Projeto de Emenda à LOMI - Lei Orgânica 

do Município de Itapira, de autoria da Bancada da Situação, que "Altera a redação do 

inciso VII e revoga a letra "b" e o inciso X do Art. 34 da Lei Orgânica do Município de 

Itapira", são de parecer favorável à propositura, quanto ao seu aspecto constitucional, legal 

e jurídico, eis que inexiste impedimento de ordem legal que lhe impeça a tramitação. 

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

DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio 

Caio", em 01 de Julho de 2014. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 8º) PARECER nº. 

97/2014.- Ao Projeto de Decreto Legislativo nº 10/2014.- 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 Decreto Legislativo nº 10/2014, de 

autoria do nobre Vereador Carlos Alberto Sartori, que "Dispõe sobre a realização de Sessão 

Solene, em homenagem aos 140 anos de fundação da Igreja Presbiteriana Central de 

Itapira”, são de parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, 

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

do Colendo Plenário. É este o parecer. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA 

PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Julho de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori - Presidente. 9º) PARECER nº. 98/2014.- Ao Projeto de Decreto 

Legislativo nº 11/2014.- 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 Decreto Legislativo nº 11/2014, de autoria do nobre Vereador Carlos Alberto 

Sartori, Décio da Rocha Carvalho, Joilson Batista Militão da Silva, Juliano Feliciano, Luiz 

Antonio Machado, Marcos Paulo da Silva, Maurício Cassimiro de Lima e Pedro Tadeu 

Stringuetti, que "Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadã Itapirense a Ilustríssima 

professora Sra. Laura Laganá.”, 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 DA PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de 

Julho de 2014. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 10º) PARECER nº. 99/2014.- Ao 

Projeto de Lei Complementar nº 13/2014.- As Comissões de Justiça e Redação, Finanças 

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

Serviços Público, Agricultura e Meio Ambiente, que a este subscrevem, instadas que foram 

a exarar parecer ao Projeto de Lei Complementar nº 13/2014, de autoria do Chefe do Poder 

Executivo, que "Amplia a área do Núcleo Urbano Principal e cria a Zona Especial de 

Interesse Social", 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 DA PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Julho de 2014. a) 

Carlos Alberto Sartori - Presidente. 11º) PARECER nº. 100/2014.- 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 Vereador Marcos Paulo da Silva, que "Denomina de CONSEG - 

Conselho Comunitário de Segurança, o canteiro público central da Praça João Sarquis 

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

legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Acordaram no entanto, após minuciosos 

estudos, por apresentar uma Emenda Modificativa ao Art. 2º da propositura. EMENDA 

SUPRESSIVA Nº 01/2014. Art. 1º - Fica suprimido o Art. 2º do Projeto de Lei nº 53/2014. 

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

seguir, não havendo mais nenhum parecer, o Sr. Presidente passa de imediato aos Votos de 

Pesares, Requerimentos e Indicações. Instante que o Vereador Décio da Rocha Carvalho 

requer e a Casa aprova por unanimidade, para que sejam lidas somente as ementas dos 

requerimentos e indicações, salvo aqueles que o Vereador solicitar na íntegra. 12º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00281/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José 

Fontes de Freitas. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Julho de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 13º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00282/2014.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sr. Daniel Augusto Salvarani. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 

01 de Julho de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 14º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00283/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Thereza Molinari Colferai. 

Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", em 01 de Julho de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

15º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00284/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 

José Borges. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Julho de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 16º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00285/2014.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sra. Maria de Faria Rodrigues. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 



01 de Julho de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 17º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00286/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Helena Letran Cavalari. 

Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", em 01 de Julho de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

18º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00287/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 

José Osvaldo Nerva. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Julho de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 19º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00288/2014.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sra. Giselda Gomes Bonatelli. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 

01 de Julho de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 20º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00289/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Santina Momesso de Souza. 

Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", em 01 de Julho de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

21º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00290/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 

José Antônio de Paiva Neto. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Julho de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 22º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00291/2014.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sra. Therezinha da Silveira Fracarolli. Autoria. Carlos Alberto 

Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", em 01 de Julho de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 23º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00292/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Dr. Celso Roberto 

Cuboechi Saad. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Julho de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 24º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00293/2014.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sra. Tereza Barbosa da Silva. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 

01 de Julho de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 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. 25º) 

Requerimento nº. 00210/2014.- Voto de Congratulação com Luan Marques de Lima pelo 

recente ingresso no cargo de escrevente do Judiciário local. Autoria. Maurício Cassimiro de 

Lima. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", em 01 de Julho de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 26º) Requerimento 

nº. 00211/2014.- Oficiar a empresa CPFL Paulista, objetivando a retirada de um poste de 

iluminação na rua Capitão Francisco Rocha, defronte o numeral 80, no bairro Cubatão. 

Autoria. Juliano Feliciano. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", em 01 de Julho de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

27º) Requerimento nº. 00212/2014.- Voto de congratulação com o casal Agnaldo Kurihara 

e Lucinéia Fernandes Kurihara, pela comemoração de 29 anos de casamento. Autoria. 

Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", em 01 de Julho de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

28º) Requerimento nº. 00213/2014.- Requer convocar o Secretário Municipal de 



Agricultura e Meio Ambiente, Sr. José Alair de Oliveira e Comissão Interventora da UIPA 

para audiência pública, acerca do sistema de intervenção a ser adotado futuramente. 

Autoria. Rafael Donizete Lopes. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL 

DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. Observei o decreto nº 208 de 02 de dezembro de 

2013 sobre a comissão interventora da UIPA. Conforme o nobre líder do prefeito falou no 

Pequeno Expediente, essa convocação seria para dar legalidade a reunião. Consta no artigo 

4º desse mesmo decreto, assinado pelo prefeito, que em um prazo de 5 dias nomeada por 

decreto uma comissão interventora composta por cinco pessoas, sendo uma delas o 

presidente, o qual terá as seguintes atribuições: Parágrafo 1º: Representar a associação 

administrativamente e judicialmente cabendo a este presidente as decisões gerenciais. 

Então, vejo bastante oportuno esse requerimento porque essa reunião realizada na tarde de 

quinta feira passada foi um ato totalmente ilegal da administração porque a presidenta não 

estava presente e os demais componentes, sendo que os 5 elegeram a presidenta. Portanto, o 

fato de constar no Diário Oficial do Município, conforme o líder do prefeito disse que seria 

para dar legalidade, demonstra que a reunião de quinta feira foi um ato totalmente ilegal da 

administração e das pessoas que estavam presentes. Somente para deixar constado. Gostaria 

que essa audiência pública fosse para podermos discutir assuntos pertinentes não somente 

em relação a comissão interventora da UIPA, mas assuntos diferentes. Esses interventores 

tem poder de tomar decisões judiciais administrativas. Fica registrado o pedido deste 

vereador. Gostaria que os nobres vereadores assinassem e votassem favorável a matéria. 

Obrigado.” A seguir, pela ordem, o vereador Maurício Cassimiro de Lima manifesta 

interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Julho de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 29º) Requerimento nº. 00214/2014.- Voto de Congratulação com o Sr. João 

Batista Rogatto, pelo transcurso de seu 89º aniversário de nascimento celebrado dia 24 de 

junho. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Julho de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 30º) Requerimento nº. 00215/2014.- Congratulação com o 

casal Sr. José Antônio Camilo e Sra. Vera Lúcia Camilo, pelas comemorações de Bodas de 

Prata. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Julho de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 31º) Requerimento nº. 00216/2014.- Voto de Congratulação 

com a Sra. Leadina Maria Kiss, pelo transcurso de seu 75º aniversário de nascimento 

celebrado dia 14 de junho. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Julho de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 32º) Requerimento nº. 00217/2014.- Voto de Congratulação 

com a diretoria da Sociedade recreativa Itapirense, pela realização da sua 30ª Festa Junina. 

Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", em 01 de Julho de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

33º) Requerimento nº. 00218/2014.- Voto de Congratulação com a diretoria do Clube de 

Campo Santa Fé, pela realização da sua Festa Junina. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 

01 de Julho de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 34º) Requerimento nº. 

00219/2014.- Oficiar a Prefeitura Municipal, solicitando dotar-se o Loteamento Bilato, no 



bairro dos Pires, de rede de iluminação pública. Autoria. Marcos Paulo da Silva. A seguir, 

pela ordem, o vereador Marcos Paulo da Silva manifesta interesse em discutir a presente 

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

em 01 de Julho de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 35º) Indicação nº. 

00278/2014.- Sugere denominar rua ou logradouro público do município de Geraldo 

Pacheco. Autoria. Pedro Tadeu Stringuetti. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Julho de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 36º) Indicação nº. 00279/2014.- Sugere instalação de dois 

redutores de velocidade tipo lombada na Rua Augustinho Osório de Oliveira, defronte os 

números 53 e 122, Assad Alcici. Autoria. Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Julho de 

2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 37º) Indicação nº. 00280/2014.- Sugere ao Sr. 

Prefeito promover estudos junto à Secretaria Municipal de Educação, objetivando trazer 

para o município o Curso Avançado de Libras do Senai. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

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

01 de Julho de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 38º) Indicação nº. 

00281/2014.- Sugere a construção de duas bocas de lobo no cruzamento da Av. Brasil com 

a Rua Sebastiana da Silva P. Job. Autoria. Juliano Feliciano. DESPACHO: APROVADA 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Julho de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 39º) Indicação nº. 00282/2014.- Sugere denominar a Rua 

Sem Nome 02 no Cercado Grande de Francisco Ferreira de Mello. Autoria. Juliano 

Feliciano. A seguir, pela ordem, o vereador Marcos Paulo da Silva manifesta interesse em 

discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", em 01 de Julho de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 40º) 

Indicação nº. 00283/2014.- Sugere estudos para instalação de piso tátil para deficientes 

visuais, no calçadão da Avenida dos Italianos. Autoria. Joilson Batista Militão da Silva. 

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

01 de Julho de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 41º) Indicação nº. 

00284/2014.- Indica ao Sr. Prefeito determinar ao departamento competente a execução de 

recapeamento asfáltico na Rua Padre José de Anchieta, Vila Boa Esperança. Autoria. 

Marcos Paulo da Silva. A seguir, pela ordem, o vereador Marcos Paulo da Silva manifesta 

interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Julho de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 42º) Indicação nº. 00285/2014.- Sugere ao Sr. Prefeito determinar ao 

departamento competente a remoção de uma árvore na Comunidade de Santa Ifigênia e 

Santo Expedito, no Flávio Zacchi. Autoria. Marcos Paulo da Silva. A seguir, pela ordem, o 

vereador Marcos Paulo da Silva manifesta interesse em discutir a presente matéria. 

DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de 

Julho de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 43º) Indicação nº. 00286/2014.- 

Sugere instalação de redutor de velocidade tipo lombada na Rua José Maria de Campos, 

próximo ao numeral 270. Autoria. Marcos Paulo da Silva. A seguir, pela ordem, o vereador 

Marcos Paulo da Silva manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À 

ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Julho de 2014. a) 

Carlos Alberto Sartori – Presidente. 44º) Indicação nº. 00287/2014.- Sugere ao Sr. 



Prefeito, determinar ao departamento competente, melhorias na rua que atende os 

moradores do Condomínio Bilato, bairro dos Pires. Autoria. Marcos Paulo da Silva. A 

seguir, pela ordem, o vereador Marcos Paulo da Silva manifesta interesse em discutir a 

presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", em 01 de Julho de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 45º) Indicação nº. 

00288/2014.- Sugere ao Sr. Prefeito, determinar ao departamento competente, estudos para 

extensão da rede de água que abastece o bairro do Tanquinho, às chácaras que ainda não 

são dotadas de tal melhoria. Autoria. Marcos Paulo da Silva. A seguir, pela ordem, o 

vereador Marcos Paulo da Silva manifesta interesse em discutir a presente matéria. 

DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de 

Julho de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 46º) Indicação nº. 00289/2014.- 

Sugere ao Sr. Prefeito, determinar ao departamento competente, estudos para ampliação da 

rede de energia elétrica que atende o bairro do Tanquinho. Autoria. Marcos Paulo da Silva.  

A seguir, pela ordem, o vereador Marcos Paulo da Silva manifesta interesse em discutir a 

presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", em 01 de Julho de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. Esgotado o tempo 

regimental do Expediente, o Sr. Presidente suspende a Sessão por 10 minutos a fim de 

organizar a pauta da Ordem do Dia. (SUSPENSA). Reiniciada a Sessão, após verificação 

de "quórum", o Sr. Presidente declara encerrado o Expediente e passa à = ORDEM DO 

DIA = 1º) Em única discussão Razões de Veto Parcial ao Autógrafo nº 46/2014, ao 

Projeto de Lei nº 35/2014, que Excepciona desdobrou em condições e prazos que 

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

coloca em única votação o Razões de Veto Parcial ao Autógrafo nº 46/2014, ao Projeto de 

Lei nº 35/2014. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Julho de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 2º) Em única discussão o Projeto de Decreto Legislativo nº 

009/2014.- Dispõe sobre apreciação das Contas do Sr. Prefeito Municipal relativas ao 

Exercício financeiro-econômico de 2010. Autoria: Comissão de Finanças e Orçamento. A 

seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Boa noite a 

todos. Chegou o dia. Muitos falam em relação as contas do senhor prefeito municipal 

relativas ao exercício financeiro de 2010. Se fosse no prazo legal dos 60 primeiros dias 

conforme rege o Regimento Interno da Câmara Municipal, acredito que teria outro 

posicionamento. Hoje temos 60 dias para votarmos. Temos uma Constituição. Uma lei 

municipal deve andar de acordo com a Constituição. Não podemos reger acima da 

Constituição. Devemos trabalhar com coerência. Devido futuramente não poder acontecer 

nada, gostaria de dizer que me abstenho da votação. Obrigado.” A seguir, faz uso da 

palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “No ano passado fizemos a 

votação das contas e agora deu entrada nesta Casa um projeto de lei que altera a LOMI em 

relação ao prazo de 60 dias. A bancada da situação apresentou o projeto mudando esse 

artigo. Então, partindo do prazo de 60 dias vejo que no ano passado tivemos uma 

apreciação e agora, curiosamente, será feita a alteração da LOMI. Tenho a minha posição e 

continuo em minha posição. Acho que somente muda de opinião quem a tem. Para você 

formar uma opinião é necessário interpretar, analisar e formar uma opinião. Essa mudança 

de opinião foi em relação a matéria da votação. Não mudei por acaso. Fui atrás para me 



esclarecer sobre o assunto. Tenho uma posição convicta nos dias de hoje totalmente 

diferente da posição que tive no ano passado. No ano passado analisamos baseados no 

prazo de 60 dias. Basta ver os prazos na qual a matéria foi votada nesta Casa. Estava 

expirando o prazo de 60 dias e a matéria foi votada na sessão quando vencia os 60 dias. 

Então, são duas interpretações. Devemos analisar essas interpretações. Falar em 60 dias... 

Falar que a apreciação da matéria é inconstitucional e que consta na Lei Orgânica do 

Município... O artigo 33º da Constituição Estadual, onde foi feita a revisão de 1989 à 2009, 

diz o seguinte: “O controle externo a cargo da assembleia será exercido com auxilio do 

Tribunal de Contas do Estado a qual compete. Parágrafo 1º: Apreciar as contas prestadas 

anualmente pelo Governador do Estado mediante parecer prévio que deverá ser elaborado 

em 60 dias a contar de seu recebimento.” Então, estamos legislando, conforme foi falado 

nesse mesmo plenário, baseados na lei máxima, sendo que não podemos legislar em 

desacordo a vigência da lei estadual. Foi feita a revisão dessa lei estadual, sendo que os 

integrantes da mesa, notadamente, são os senhores Barros Munhoz, Carlinhos Almeida e 

Aldo Dermarchi. O artigo 33º da Constituição do Estado fala sobre o mesmo assunto. Essa 

alteração na LOMI deve estar em consonância com a lei estadual. A referida lei estadual é 

clara em seu artigo 33º. Temos que nos ater em relação ao assunto. Não podemos chegar 

nesta Casa e mudar um artigo na LOMI justamente, quase coincidentemente, na mesma 

sessão da votação das contas. A Constituição do Estado de São Paulo tem o tema. Caso 

retirarmos isso da LOMI, acredito que devemos seguir a lei estadual. Estaremos trocando 

seis por meia dúzia. Não podemos criar leis que não estejam a nível estadual e federal. 

Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE 

LIMA: “Boa noite a todos. Quando falamos sobre a legalidade das contas e sobre a 

Constituição, queria lembrar que dentro da Constituição Federal diz o seguinte: “As contas 

do Executivo tem que ser julgadas pelo Legislativo.” O que se põe muito em questão... Não 

estamos falando somente em prazos e sim de quem é o órgão que tem que fazer o 

julgamento. Tacitamente ou de qualquer forma o Tribunal de Contas não tem o poder de 

julgador das contas do Executivo. Pela Constituição Federal de 1988 é único e exclusivo o 

julgamento das contas pelo Legislativo. Em virtude da ilegalidade e inconstitucionalidade 

da Lei Orgânica nesse ponto é que embasamos o nosso julgamento, inclusive na 

modificação da lei. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. CÉSAR 

AUGUSTO DA SILVA: “Pelo o que estou vendo nesta Casa na data de hoje é uma 

perseguição política. Vocês estão com medo do Belini ser candidato a prefeito na próxima 

eleição. É por isso que estão barrando isso... Aparte concedido ao Vereador Sr. Rafael 

Donizete Lopes: Gostaria que os vereadores interpretassem e pudessem formar uma 

opinião com relação a esse artigo da Constituição Estadual: “O controle externo a cargo da 

Assembleia Legislativa será exercido com auxílio do Tribunal de Contas do Estado a qual 

compete. Artigo 71º da Constituição Federal: Apreciar as contas prestadas anualmente pelo 

Governador do Estado mediante parecer prévio e que deverá ser elaborado em 60 dias a 

contar do seu recebimento. Artigo 71º inciso 1º da Constituição Federal.”... MAURÍCIO 

CASSIMIRO DE LIMA: Quem julga, senhor vereador?... RAFAEL DONIZETE 

LOPES: Estou falando em relação ao prazo, nobre vereador. Não estou falando do 

julgamento. É somente para constar que os 60 dias está na Constituição Estadual do Estado 

de São Paulo. Obrigado... Continuando o orador: Pensem bem como votarão porque 



amanhã não adianta ficar nos bastidores da Câmara com cara de arrependimento. Se passar 

façam igual o Rafael disse uma vez, ou seja, rasguem o Regimento Interno. Boa noite.” A 

seguir, pela ordem, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: 

Gostaria que fosse lido pelo assessor legislativo o artigo 14º e 15º do Regimento Interno. 

Gostaria que esses dois artigos constassem em ata. Por favor. Gostaria que o assessor 

legislativo achasse no Regimento Interno, baseado nos artigos 14º e 15º, onde está escrito 

no Regimento Interno o poder de voto do presidente com relação a essa matéria.” A seguir, 

pela ordem, faz uso da palavra o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: 

“Vamos fazer diferente. Vamos pegar a Constituição Federal, carta magna, e o senhor 

poderá ver que constam os dois terços da Câmara em sua maioria. Elias, por favor. Vamos 

à Constituição Federal.” A seguir, faz uso da palavra o Assessor Legislativo Sr. ELIAS 

ORSINI: “Senhores vereadores, a votação consta ou exige um quórum de dois terços... 

Entende-se dois terços dos membros da Câmara. Inclui o presidente. O nosso Regimento, 

caso tivesse um preceito estabelecendo que o presidente somente votaria para empate, já 

estaria estabelecido. Como não tem, entende-se dois terços. Isso já virou precedente 

regimental nesta Casa, inclusive a conta passada do ex-prefeito Barros Munhoz foi votada e 

exigiu-se dois terços. O presidente votou.” A seguir, pela ordem, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Tive o cuidado também, Dr. Rafael, 

em observar as últimas votações. Todas elas. Inclusive constam a palavra dos presidentes 

que justificaram seus votos. Caso o senhor confira as atas, acredito que o senhor constatará 

que todos os presidentes votaram em todas as últimas contas. A Constituição Federal de 

1988 prevê dois terços do total dos vereadores do Legislativo. A carta magna é soberana.” 

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

“Interpreto, Dr. Maurício, que somos vereadores desta Legislatura. Não participei de 

nenhuma votação nas legislaturas anteriores. Os artigos 14º e 15º falam sobre as 

competências do presidente. Aqui não fala sobre o poder de votação. Então, também não 

vejo nas Constituições Estadual e Federal o poder de voto da presidência da Casa. Gostaria 

que tivesse no Regimento e que constasse o voto do presidente. Caso o nosso Regimento 

esteja em desacato com as Constituições Estadual e Federal, acredito que devemos fazer o 

que o nobre vereador falou, ou seja, rasgar o Regimento, todos irem embora para suas casas 

e fazer o que quiser. Essa é a minha interpretação. Obrigado... CARLOS ALBERTO 

SARTORI: São dois terços dos membros. Não especifica se é presidente ou não. Está 

sendo feito dentro da lei.” A seguir, pela ordem, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “O presidente foi eleito como qualquer vereador 

desta Casa. Ele é considerado um membro.” Não havendo mais nenhum vereador querendo 

fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 09/2014. Aprovado menos dois votos dos Vereadores Srs. César Augusto da 

Silva, Rafael Donizete Lopes e uma abstenção do Vereador Sr. Marcos Paulo da Silva. 

DESPACHO: APROVADO. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Julho de 2014. a) 

Carlos Alberto Sartori – Presidente. 3º) Em única discussão o Requerimento nº 

00213/2014.- Requer convocar o Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Sr. 

José Alair de Oliveira e Comissão Interventora da UIPA para audiência pública, acerca do 

sistema de intervenção a ser adotado futuramente. Autoria: Rafael Donizete Lopes. 

DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA. 



SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Julho de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 4º) Em única discussão o Requerimento nº 00219/2014.- Oficiar a Prefeitura 

Municipal, solicitando dotar-se o Loteamento Bilato, no bairro dos Pires, de rede de 

iluminação pública. Autoria: Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: COM VISTAS AO 

VEREADOR MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA. SS. "Vereador Antonio Caio", em 

01 de Julho de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 5º) Em única discussão a 

Indicação nº 00251/2014.- Sugere ao Departamento Municipal de Trânsito promover 

estudos para limitar o estacionamento de veículos à apenas uma das mãos da Av. Rio 

Branco. Autoria: Carlos Alberto Sartori. A seguir, pela ordem, o vereador autor solicita a 

retirada da presente matéria para melhores estudos. DESPACHO: RETIRADA PELO 

AUTOR. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Julho de 2014. a) Carlos Alberto Sartori 

– Presidente. 6º) Em única discussão a Indicação nº 00282/2014.- Sugere denominar a Rua 

Sem Nome 02 no Cercado Grande de Francisco Ferreira de Mello. Autoria: Juliano 

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

coloca em única votação a Indicação nº. 282/2014. Aprovada por unanimidade. A seguir, 

justifica o voto o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Gostaria de parabenizar o 

vereador e, desse já, solicitar para que o mesmo elabore um projeto de lei. Obrigado.” 

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

01 de Julho de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 7º) Em única discussão a 

Indicação nº 00284/2014.- Indica ao Sr. Prefeito determinar ao departamento competente a 

execução de recapeamento asfáltico na Rua Padre José de Anchieta, Vila Boa Esperança. 

Autoria: Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR 

MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Julho de 

2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 8º) Em única discussão a Indicação nº 

00285/2014.- Sugere ao Sr. Prefeito determinar ao departamento competente a remoção de 

uma árvore na Comunidade de Santa Ifigênia e Santo Expedito, no Flávio Zacchi. Autoria: 

Marcos Paulo da Silva. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 

Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 285/2014. Aprovada por unanimidade. 

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

01 de Julho de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 9º) Em única discussão a 

Indicação nº 00286/2014.- Sugere instalação de redutor de velocidade tipo lombada na 

Rua José Maria de Campos, próximo ao numeral 270. Autoria: Marcos Paulo da Silva. Não 

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

votação a Indicação nº. 286/2014. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Julho de 

2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 10º) Em única discussão a Indicação nº 

00287/2014.- Sugere ao Sr. Prefeito, determinar ao departamento competente, melhorias na 

rua que atende os moradores do Condomínio Bilato, bairro dos Pires. Autoria: Marcos 

Paulo da Silva. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA 

SILVA: “Boa noite a todos. O Dr. Rafael era base nessa época. Fomos visitar a referida via 

no condomínio do Bilato. Foi prometido asfalto nessa via, mas até a presente data nada foi 

feito. Não queria falar desse jeito, mas como muitas indicações de minha autoria estão 

recebendo vistas, vamos usar o modo que deve ser. Não estou fazendo uma coisa para mim. 

É uma indicação da população. Já que o asfalto não chegou... Foi feito um projeto, mas não 



chegou nenhum retorno como será feito. Os carros não conseguem subir a via. A respectiva 

via está intransitável. Muitas pessoas não conseguem passar. Estou apenas solicitando 

melhorias do órgão competente. Medidas devem ser tomadas até a chagada do asfalto. Peço 

desculpa aos moradores do condomínio, pois uma indicação de minha autoria relacionada a 

iluminação foi vistada pelo líder do prefeito. O setor competente da Prefeitura deveria jogar 

cascalho na localidade para amenizar o problema. Não vejo a necessidade da matéria 

receber vistas. Fica registrada a minha indignação em relação a solicitação de vistas. Muito 

obrigado.” DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR MAURÍCIO CASSIMIRO 

DE LIMA. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Julho de 2014. a) Carlos Alberto 

Sartori – Presidente. 11º) Em única discussão a Indicação nº 00288/2014.- Sugere ao Sr. 

Prefeito, determinar ao departamento competente, estudos para extensão da rede de água 

que abastece o bairro do Tanquinho, às chácaras que ainda não são dotadas de tal melhoria. 

Autoria: Marcos Paulo da Silva. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARCOS 

PAULO DA SILVA: “Boa noite a todos. Estive visitando o bairro e pude constatar que 

alguns poços artesianos estão secos. É triste você ver uma pessoa idosa caminhar muitos 

metros para pedir água. Estamos em Itapira. É um município que caminha para o progresso. 

Simplesmente estou solicitando para que o SAAE puxe a água que se encontra parada 

próxima ao loteamento construído recentemente. Acredito que será necessário cerca de 

1000 metros de tubulação para que o problema seja sanado. Os moradores daquele bairro 

também pagam seu IPTU. É um direito dos cidadãos. Muitos moradores solicitaram esse 

benefício. A matéria possui um croqui. Não é necessária a ligação dentro das residências. É 

um benefício que o SAAE pode levar até os cidadãos que residem naquela localidade. É 

triste constatar que muitas pessoas estão pegando água com balde. A culpa não é dessa 

administração e sim de administrações anteriores. Peço o apoio dos demais colegas. Confio 

no prefeito Paganini. Obrigado.” DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR 

MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Julho de 

2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 12º) Em única discussão a Indicação nº 

00289/2014.- Sugere ao Sr. Prefeito, determinar ao departamento competente, estudos para 

ampliação da rede de energia elétrica que atende o bairro do Tanquinho. Autoria: Marcos 

Paulo da Silva. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR MAURÍCIO 

CASSIMIRO DE LIMA. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Julho 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. 


