
ATA DA 41ª Sessão Ordinária, realizada aos 25 de novembro 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. MARCOS PAULO DA SILVA: “Boa 

noite senhor presidente, senhores vereadores, público presente, imprensa escrita e falada, 

funcionários desta Casa. Venho a esta tribuna para agradecer em relação ao trabalho 

realizado pela Secretaria de Esportes e Lazer. Desde o ano passado venho solicitando 

algumas situações. No passado estive conversando com o Secretário sobre a solicitação da 

população. A instalação de uma tenda na Academia de Saúde é muito importante, pois a 

mesma protege as pessoas do sol e das chuvas. Cabe ressaltar que o espaço interior da 

academia é pequeno. Sabemos que nada pode ser feito na estrutura física da academia. A 

instalação de tendas veio em um bom momento. Quero agradecer o Secretário Luiz 

Domingues pela disponibilização desse importante benefício. Acredito que as pessoas que 

realizam exercício físico na Academia da Saúde ficarão muito gratas. É uma forma de 

incentivar as pessoas a praticar esporte. Outro assunto que gostaria de deixar registrado está 

relacionado a presença de dois guardas municipais nesta Casa de Leis. Sabemos que o 

efetivo da Guarda Municipal é pequeno. Temos dois guardas municipais nesta Casa que 

poderiam estar realizando ronda em outros locais do município. A nossa população 

necessita de segurança. O patrulhamento nas ruas do município é de fundamental 

importância no combate ao crime. Fica registrado esse assunto. Sabemos que outros 

departamentos necessitam da presença dos guardas municipais, mas a corporação possui 

pequeno efetivo. É uma situação complicada. Em relação a indicação 417/2014, que faz 

referência a instalação de tendas, gostaria de informá-los que estarei retirando a mesma de 

pauta devido a concretização do benefício. Também gostaria de deixar registrada a 

solicitação da população do bairro São Francisco. Muitos cidadãos estão me questionando a 

respeito da construção da academia e área de lazer. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra 

o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite senhor presidente, senhores 

vereadores, público presente, imprensa escrita e falada, funcionários desta Casa. 

Primeiramente gostaria de relatar nesta tribuna, tendo em vista que na semana passada não 

tive a oportunidade no Pequeno Expediente devido a realização de homenagem póstuma 

direcionada ao ex-vereador Sr. Gilberto, a respeito do que é de interesse da cidade. Há duas 

semanas foi retirado um projeto de lei de autoria do prefeito municipal referente a doação 

de um terreno a determinada empresa. Observando e lendo assuntos ligados a coletividade 

de nosso município, o nobre prefeito municipal relata que não consegue, e fica muito 

preocupado, trazer empresas para Itapira devido ao impedimento da oposição. O prefeito 

deveria se preocupar em administrar o município. Se ele não está conseguindo administrar, 

acredito que não é por causa da oposição. Deve ser por outros motivos. Falar e jogar para o 



público que a oposição não deixa trazer empresas para o município... Não foi a minha 

pessoa, o César ou o Marquinhos que retirou o projeto desta Casa. Foi o próprio prefeito 

que retirou o projeto. Ficou uma dúvida no ar a respeito da justificativa do ofício porque o 

líder deu uma justificativa e o prefeito deu outra. Não quero entrar no mérito da discussão 

porque é um assunto... Primeiramente ele deveria se portar como maior autoridade do 

município e falar a verdade. Como vereadores, tanto situação ou oposição, não estamos 

nesta Casa para jogar contra o desenvolvimento do município. É muito pelo contrário. 

Vamos auxiliar. Devemos interpretar projetos de lei a fim de explicar para a população. Em 

relação ao projeto que o prefeito enviou a esta Casa, acredito que ele não conseguiu 

disponibilizar nenhum tipo de explicação para os vereadores e para os órgãos responsáveis. 

No caso a AIPA e o CONDEMA. Falar que a oposição não deseja e não quer auxiliar a 

vinda de novas empresas para o município, em minha opinião, cada cidadão deve 

interpretar. Estamos nesta Casa para auxiliar. Foi boa a declaração do prefeito realizada há 

quinze dias porque estou preocupado com o município. Saiu, na última semana, o resultado 

do CAGED (Cadastro Geral de Empregos e Desempregos). O município de Itapira ficou 

em 10º de trás para frente. São esses números que o Paganini deveria falar para a 

população. Esses números foram levantados por um órgão oficial. Falar que somos contra a 

geração de empregos... Estamos nesta Casa para ajudar. Não estamos aqui para jogar pedra 

ou fazer qualquer ação que interfira no desenvolvimento da cidade no futuro próximo. Ele 

deveria trazer esses números a público. É preocupante. Entre mais de 300 municípios, 

Itapira ficou em 10º de trás para frente. Isso que devemos analisar. No cenário atual a nível 

federal me preocupa, ainda mais, com relação aos próximos anos. Todos, sem exceção, 

estão cientes que a economia do país está em frangalhos. Isso não reflete em Brasília e São 

Paulo, mas sim no país como um todo. Esses números estão aí. Ele deve vir a público a fim 

de explicar esses números. São dados de um órgão oficial. Dizer que a oposição não deixa o 

prefeito trabalhar e não deixa o município ser agraciado com empresas... Gostaria de saber 

do César e do Marquinhos se alguém disponibilizou algum tipo de declaração com relação 

ao assunto. Nenhum vereador falou a respeito do assunto. Se a economia nacional está em 

uma situação preocupante, não venha jogar contra a oposição. É pelo contrário, ou seja, 

estamos nesta Casa para fazer o nosso papel. Uma explicação relacionada a esses dados 

deve ser disponibilizada. São dados levantados através de um órgão oficial. Vamos discutir 

sobre esses números. Isso é muito importante. Cabe ressaltar que o prefeito vem de 

formação da Associação Comercial e Empresarial do município. Falar que a oposição 

prejudica e que está preocupado devido a oposição trabalhar contra a vinda de empresas 

para o município, em minha opinião, ele deve acordar. Ele é o administrador. Se ele não 

consegue administrar o município, acredito que seja por outros motivos. Novamente 

ressalto que estamos nesta Casa para poder lutar e trazer benefícios para a coletividade 

Itapirense, quer seja no setor de Desenvolvimento, Saúde, Educação e demais setores. Em 

minha opinião, o setor da Saúde está pífio. Basta se deslocar até o terceiro andar do 

Hospital Municipal. O mesmo foi inaugurado pelos nobres vereadores da situação e o 

prefeito. Você vai dar banho no paciente no chuveiro e o disjuntor acaba caindo. O paciente 

acaba tomando banho gelado. Gastaram-se milhões de reais naquele local. Isso que devem 

explicar para a população e não dizer que a oposição não deixa o prefeito trabalhar. Vão até 

o Hospital Municipal para constatar a situação. Essa é a realidade. Vamos discutir assuntos 



reais, quer seja na geração de empregos, Saúde ou Segurança. É um absurdo a presença de 

dois guardas municipais nesta Casa, sendo que a cidade está atolada com a bandidagem. 

Sou contrário. Acho que o lugar do guarda é prezar pelo munícipe. Ninguém vai ser 

agredido ou assassinado nesta Casa. Gostei da fala do vereador. Assino embaixo. A 

corporação da Guarda Municipal já está com déficit de funcionários e viaturas. Que 

situação é essa? Dois guardas estão protegendo os vereadores. E o restante da população? 

Vamos discutir e analisar. Jogar a culpa nesse ou aquele vereador... Isso não é função do 

chefe do Executivo. 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, funcionários desta Casa. Primeiramente gostaria de falar 

sobre a geração de empregos que foi exposta... Como cidadãos Itapirenses conhecemos a 

realidade de nossa cidade. Muitas pessoas que nasceram e foram criadas em Itapira sabem 

da situação e realidade de uma empresa chamada Usina Nossa Senhora Aparecida. São 

empregos sazonais. São empregos que são gerados na safra e terminam no final da mesma. 

Em todos finais de safra o número de empregos cai. Jogar a culpa, principalmente, no 

prefeito por conta do baixo número de empregos... O próprio vereador veio a esta tribuna e 

disse sobre a tragédia que o país se encontra. Atualmente o país é administrado pelo PT. 

Cabe ressaltar que esse mesmo partido vai tomar conta do país nos próximos 4 anos. É 

muito engraçada essa situação. Jogar a culpa do desemprego no prefeito é muito fácil. 

Precisamos conhecer a realidade, principalmente, em relação as empresas de nosso 

município. Sabemos que o setor de açúcar e álcool está passando por uma das maiores 

crises dos últimos dez anos. A nossa usina está com problemas financeiros gravíssimos. É 

uma situação que, obviamente, não depende somente do setor municipal e sim de um 

contexto de ordem nacional e mundial. Estamos passando por uma crise em todas as esferas 

e países. Itapira também recebe os reflexos do mercado. Quando o prefeito disse que a 

oposição trabalha contra a vinda de empregos para o município, olhem bem, pois uma 

empresa quer vir para Itapira. A Câmara barrou o projeto e complicou a situação. Respeite, 

senhor vereador. Você não está com a palavra. Caso o senhor queira se pronunciar, 

inscreva-se neste livro. Enquanto o senhor não vir a está tribuna... O senhor não tem 

coragem em se pronunciar. Venha a esta tribuna e fale. O plenário é para todos. Respeite o 

momento em que estou falando. Olhem, senhores vereadores, para vir a esta tribuna é 

preciso coragem e saber falar. Isso é o mais difícil. Vir a esta tribuna e pipocar, muitos 

fazem. Subir e falar, quero ver. Qualquer vereador pode se inscrever no livro. Quero que 

subam e falem, pois o debate é legítimo nesta Casa. Deve ser homem para se debater nesta 

Casa. O senhor quer comprar a palavra? Vamos continuar o assunto. Sei que o senhor não é 

de Itapira e não conhece a realidade da Usina Nossa Senhora Aparecida. O senhor deveria 

prestar atenção, pois você está há muitos anos nesta cidade. O senhor já deveria ter 

conhecido a realidade de nossa cidade. Quando o senhor falou a respeito do 3º andar, 

acredito que temos problemas peculiares. Gostaria de convidar a população Itapirense... 

Temos um médico nesta plateia chamado Dr. Ricardo. Também temos o Dr. Pedro. Vamos 

comparar o 3º andar do Hospital Municipal de Itapira com qualquer outro hospital da 

região. Depois venham perguntar para o Dr. Rafael se o 3º andar é ruim. Venham falar. 

Convido qualquer cidadão Itapirense para conhecer o 3º andar do Hospital Municipal de 

Itapira. Esses vereadores já estiveram naquele local e constataram a transformação que 



ocorreu. Problemas peculiares ocorrerão em qualquer momento. Dentro de uma casa cai um 

fusível. Anos se passaram sem a realização de nenhuma modificação. Atualmente podemos 

constatar muitas melhorias no Hospital de Itapira. Infelizmente a oposição está sufocada. 

Ela tem que se prender no disjuntor porque não tem o que falar. Sobre o que vão falar? Vão 

falar sobre a reforma do 3º andar do Hospital? Muitos benefícios foram concretizados. O 

senhor deve prestar a atenção no que está acontecendo e não em disjuntor. Senhores 

vereadores, público presente, acredito que um disjuntor cai em qualquer residência. Queria 

ver a administração anterior ou talvez uma futura administração fazer o que está sendo feito 

em nossa cidade. Muitas modificações foram concretizadas. Foi criado o Centro de 

Mastologia, a Casa da Gestante... O Dr. Rafael disse nesta Casa que o mamógrafo é mais 

importante que o mastologista. Teria vergonha, caso fosse médico, de escutar uma situação 

dessas. Diagnóstico clínico é soberano em qualquer especialidade médica. Não existe um 

exame que supere o diagnóstico clínico de um médico. Caso você não tenha um 

ortopedista, o que adiantará um tomógrafo? Estamos em busca porque queremos melhorias. 

Novamente ressalto que as melhorias ocorridas em Itapira são evidentes. A oposição tende 

a se agarrar no disjuntor. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

JULIANO FELICIANO: “Boa noite senhor presidente, senhores vereadores, público 

presente, imprensa escrita e falada, funcionários desta Casa. Meus caros companheiros de 

legislatura, amigos da imprensa e público em geral. Ocupo esta tribuna para falar do Dia 

Nacional da Consciência Negra celebrado na última quinta feira, dia 20 de Novembro de 

2014. É uma data que foi escolhida para homenagear Zumbi, o último líder do Quilombo 

dos Palmares. Ele morreu neste dia depois de ser traído por um de seus principais 

comandantes que era negro. Em troca da liberdade o Quilombo dos Palmares é localizado 

na Serra da Barriga, Alagoas. Chegou a abrigar cerca de 20 mil escravos fugitivos que não 

suportavam viver sobre os maus tratos e castigos dos feitores. De vez em quando vejo 

algumas pessoas vindo, não sei de onde, proclamando o Título de Defensores de nossa raça 

e de nossos direitos como se fossemos incapazes de lutar por tudo isso. Não, senhores. Nós 

não precisamos de nenhuma tutela ou de nenhuma proteção especial de quem quer que seja. 

Tudo o que conseguimos, até o presente momento, é fruto de nossa luta. Sabemos, como 

ninguém, defender a nossa história e lutar há mais de 400 anos. Por esse motivo exigimos 

respeito. Penso que na maioria dessas pessoas pode ter interesse quando se apresentam 

como defensores da raça negra. Penso que elas acreditam que meus irmãos de sangue 

entrem em qualquer conversa e se portem com resistência, massa e manobra. Então, 

repudio com veemência a ação dessas pessoas caso elas estejam fazendo isso em nossa 

cidade. É comum assistirmos algumas pessoas se apresentarem em nosso nome através de 

grupos, movimentos sociais com propostas de se tornar conhecidos para mais tarde cobrar 

cargo ou votos por conta da deficiência. Acho isso lamentável. Quero alertar a todos que a 

minha raça acumulou experiências. A luta continua. Colocamos em nossas mãos o nosso 

destino. Não precisamos levar discursos oportunistas proferidos de determinadas épocas. 

Temos consciência de nosso papel. Não precisamos agradar a todos por ser negro. Trago a 

minha negritude estampada em minha pele e cabelos. Ela está encravada em minha cultura, 

principalmente, no sangue que corre pelo meu corpo. Carrego o sofrimento histórico vivido 

pelos meus antepassados e pela minha gente. Falo em alto e em bom som que ninguém 

poderá me dar lição de moral ofensiva a minha história e minha raça. Não usei da condição 



de ser negro para me eleger. Não busquei votos de meus irmãos negros imaginando que 

eles deveriam votar em mim por conta da cor semelhante de nossa pele. Contei com os 

votos deles por aquilo que sou, assim como também recebei muitos votos de eleitores 

brancos. Não me candidatei para ser o vereador negro Itapirense. Não posso, sequer, aceitar 

essa situação. É a melhor homenagem que poderia fazer aos meus antepassados e a todos os 

negros dessa cidade. É a abertura de um caminho que há pouco tempo estava fechado. Ter 

sido o primeiro vereador negro desta Casa Legislativa não é o meu principal orgulho, mas o 

de referenciar com aquele que abriu a porta desta Casa. A todos os afrodescendentes desta 

cidade: Devemos meter a cara e disputar todos os espaços necessários para contribuir para 

com a população, minuciados de atributos que a vida nos ensinou, a luta pela liberdade e 

oportunidade. A luta contra o preconceito continua, mas penso: Elas não estão mais focadas 

no campo do reconhecimento da desigualdade como armas políticas, mas sim no campo de 

reconhecimento da competência. Devemos lutar para conquistar. Quanto mais espaços 

conquistarmos, mais negros serão estimulados a lutar. Para garantir a nossa liberdade quero 

dizer que a cor da pele ou qualquer outra característica ou opção humana não deve ser para 

homenagear pensamentos e enganar seus mercadores da vã filosofia que palavras bonitas 

nos fará soldados disciplinados seguidos de líderes que acreditam que somos ignorantes e 

fracos. O caminho que escolhemos foi outro. Devemos pensar diferente não somente aos 

brancos, mas também em relação a nós mesmos. Nossa contribuição para o bem do país e 

da cidade constitui o passado, presente e o futuro. Quero dizer ao nobre vereador Marcos 

Paulo que a sua indicação de nº 417/2014 foi encaminhada até o prefeito na data de 02 de 

março de 2014, onde conversamos a respeito da tenda. Fico contente pelo fato do senhor 

colocar a matéria, mas acredito que mesma poderá ser retirada. A respeito da limpeza do 

córrego do Nosso Teto, gostaria de informá-los que a matéria será retirada, pois os 

trabalhos já foram iniciados. A democracia constitui na discussão. Temos que discutir 

coisas verídicas e em prol da população. Obrigado pela atenção de todos.” A seguir, pela 

ordem, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARCOS PAUO DA SILVA: “Como fui citado 

pelo líder do prefeito, gostaria de tecer algumas palavras como direito de resposta. Em 

relação a empresa Probem... Essa empresa não tinha 30 dias e já estava ganhando um 

terreno 10 mil metros. Cabe ressaltar que o CISBRA necessita de uma área de apenas 700 

metros. Isso foi colocado pelo CISBRA. Foi falado que os empresários queriam entrar em 

nossa cidade, mas é mentira. Eirelli é uma empresa individual. É uma única proprietária. 

Fica o meu registro. O projeto não trazia o nome da proprietária. Por esse motivo 

disponibilizei as minhas explicações. Essa empresa está situada em São Paulo, mais 

precisamente no pátio 239. 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 40ª Sessão Ordinária, realizada no 

dia 18 de Novembro de 2014. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 25 de novembro 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. 2º) ATO DO PRESIDENTE Nº 10/2014. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA. O PRESIDENTE 



DA CÂMARA DE VEREADORES DE ITAPIRA, no uso de suas atribuições legais: 

CONVOCA, os Senhores Vereadores para uma Sessão Extraordinária que será realizada 

no dia 1º de Dezembro, segunda-feira, às 18:00 horas, para eleição da nova Mesa Diretora 

da Câmara de Vereadores para o biênio 2015/2016. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 25 de Novembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. Passamos aos Pareceres e respectivos Projetos de Decreto Legislativo. 3º) 

PARECER nº. 155/2014.- Dispõe sobre apreciação das Contas do Sr. Prefeito Municipal 

relativas ao Exercício Financeiro-econômico de 2011. Relator: Maurício Cassimiro de 

Lima. 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 2011 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 

2011, 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 2011, 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 

LOMI. 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 2011 que macularam toda a gestão examinada. Isso porque, dentre 



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

PLANEJAMENTO – O Município não editou o Plano Municipal de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos, contrariando o artigo 18 da LF. 12.305/10; b) RESULTADO DA 

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – Abertura de créditos por excesso de arrecadação sem 

que este tenha se verificado; Abertura de créditos adicionais acima do percentual previsto 

na Lei Orçamentária; c) RENÚNCIA DE RECEITA - A Planta Genérica de Valores e o 

Cadastro Imobiliário não foram atualizados, recentemente; d) DÍVIDA ATIVA - Aumento 

de saldo; Divergência dos dados em relação ao Audesp e o constante do Balanço 

Patrimonial e Econômico; e) MULTAS DE TRÂNSITO - Não recolhimento ao Funset do 

percentual estabelecido; f) OUTRAS DESPESAS – ADIANTAMENTOS – 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.º 4.320/64; Repasses via adiantamentos concedidos a Secretário Municipal, 

contrariando a disposição contida no artigo 68 da Lei Federal n.º 4.320/64; Apresentação 

incompleta e de forma não transparente da documentação relativa aos procedimentos de 

prestação de contas; Existência de adiantamentos cujos gastos foram realizados 

anteriormente à emissão do empenho; Reincidência nas irregularidades, objeto de 

recomendações por esta E. Corte de Contas, por ocasião dos julgamentos dos 03 (três) 

últimos exercícios; No processo analisado os recibos apresentados não estão adequados 

com as justificativas; Ausência de manifestação por parte do Setor de Finanças; CESSÕES 

DE SERVIDORES A OUTROS ÓRGÃOS – algumas delas não se encontravam amparadas 

em convênios (item B.5.3.2); g) ALMOXARIFADO - diferenças significativas, 

contrariando os artigos 83, 95 e 96 e inciso III do artigo 106 da Lei 4320/64; Não 

apresentação de Inventário Físico / Financeiro; h) ORDEM CRONOLÓGICA DE 

PAGAMENTOS - descumprimento; i) LICITAÇÕES – Pregão Presencial nº 68/2011: 

Para fins de habilitação técnica, o edital impôs que o responsável técnico da empresa 

participante detivesse “certificado de um fabricante de fibra”, exigência cujo fundamento 

legal não foi explicitado nos autos, gerando dúvidas acerca de sua legalidade – Talvez 

tenha sido em razão disto que, de 12 empresas que retiraram o edital, apenas duas tenham 

apresentado propostas; Pregão presencial nº 18/2011 - Para fins de habilitação técnica, o 

edital exigiu que as empresas proponentes apresentassem licença de funcionamento 

expedida pela Vigilância Sanitária, contrariando a Súmula nº 14 desta Corte de Contas; 

Convite nº 21/2011 - Execução de obras e serviços de restauração estrutural da Casa da 

Cultura - há exigência de que, para fins de qualificação técnico-profissional, fosse 

apresentada Certidão de Acervo Técnico em nome do responsável técnico da empresa, 

comprovando, assim, a experiência do mesmo na execução “de serviços de características 

semelhantes às ora em licitação”, sem, contudo, indicar as parcelas de maior relevância e 

valor significativo, em descompasso ao preconizado no art. 30, §1º, I, da Lei nº 8.666/93 e 

na Súmula nº 23 desta Corte de Contas - Também foi exigida a comprovação de capacidade 

técnico-operacional, a qual não foi comprovada pela empresa vencedora, pois não 

colacionou nenhum atestado em seu nome; Tomadas de Preços nºs 01, 02, 03 e 05/2011 e 

Concorrência nº 04/2011 - Execução de obras de recapeamento asfáltico e serviços 

complementares - a Origem deveria ter adotado a Concorrência para todas as contratações 

acima, e não a Tomada de Preços - na realização de obras e/ou reformas a pesquisa prévia 



de preços é constantemente feita perante as mesmas empresas, quais sejam, Reifer 

Estruturas Metálicas e Construções Ltda., Progcon Engenharia Civil e Arquitetura Ltda. 

ME, Marcati Construtora e, por fim, Dirtec Construção e Comércio Ltda., sendo que a 

Progcon e a Marcati possuem um sócio em comum, Vitor Carlos Marcati, o qual também 

mantém, ou manteve ligação com a Reifer, eis que, para comprovar sua capacidade técnica 

profissional em licitação da qual participou, apresentou Certidão de Acervo Técnico em 

que a referida empresa figurava como Contratada; DISPENSA Nº 08/2011: R$ 11.500,00 - 

Prestação de serviços junto ao Regime Próprio de Previdência do Município de Itapira – 

Fundo Municipal de Aposentadorias e Pensões, concernentes aos estudos e elaboração 

atuarial, serviços de assessoria técnico-jurídica e serviços de suporte de administração de 

ativos; DISPENSA Nº 13/2011 - R$ 11,58 por servidor ativo, inativo e pensionista 

cadastrado/recadastrado - Prestação de serviço de cadastramento/recadastramento dos 

servidores ativos, inativos, pensionistas e dependentes do Regime Próprio de Previdência 

Social e demais agentes públicos definidos pelo Contratante - Embora a Caixa Econômica 

Federal integre a Administração Pública, não foi criada para o fim específico de elaborar 

avaliações atuariais, bem como para o cadastramento/recadastramento de contribuintes e 

beneficiários de regimes de previdência. Foi criada para diversos fins, sendo o principal 

deles o de exercer a atividade bancária, intervindo na economia, e concorrendo em 

igualdade de condições com instituições privadas - Outrossim, não foi demonstrada a 

compatibilidade entre os preços contratados e os praticados no mercado, outro requisito 

exigido pelo art.24,VIII, da Lei nº 8.666/93; CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO 

e outras - não foram atendidos os requisitos necessários às concessões das áreas, a 

publicidade do procedimento, o relevante interesse público e o devido processo licitatório 

por meio de Concorrência Pública, conforme exigido no artigo 100 da Lei Orgânica 

Municipal e inciso I e alínea “f”, do artigo 17 da Lei de Licitações; j) PESSOAL - 

Admissão e manutenção de servidores em cargos de provimento em Comissão, cujas 

denominações presume-se como sendo de atividades inerentes à direção, chefia e/ou 

assessoramento, entretanto, não há legislação regulamentando de forma integral suas 

atribuições. 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, 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 “h” 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 2011 que, em tese, configuram ato doloso de improbidade administrativa: 

RENÚNCIA DE RECEITA – a não atualização da Planta Genérica de Valores e do 

Cadastro Imobiliário, conforme apontamento do TCE, gera prejuízos à arrecadação 

municipal, com afronta direta ao Código Tributário Municipal (Lei Municipal 1079/72), 

que determina a sua atualização anual.  MULTAS DE TRÂNSITO – o não 

recolhimento ao Funset do percentual estabelecido no art. 320 da Lei Federal 9503/07 é 

irregularidade que também não pode ser ignorada.  OUTRAS DESPESAS – 

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 empenhado 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. OUTRAS DESPESAS – CESSÕES DE 

SERVIDORES A OUTROS ÓRGÃOS – a cessão de servidores a outras esferas de 

governo sem convênio/ajuste autorizando tal prática gera afronta ao art. 62 (caput e 

incisos), da Lei de Responsabilidade Fiscal. LICITAÇÕES – descumprimento sistemático 

da Lei de Licitações e Lei do Pregão, nos procedimentos de compras da Prefeitura. 

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. Nas palavras do Ministério Público de Contas (parecer 

lançado no TC-1317/026/11, fls. 301/307): “... É, por assim dizer, esse 'conjunto da obra' 

da gestão municipal de Itapira que está a indicar um cenário de falência (quase 

inexistência) do sistema de controle interno da Prefeitura, que, no entender deste Órgão 

Ministerial, concorre para o grave e consistente RISCO DE DANO AO ERÁRIO, bem 

como para a tragédia anunciada de LESÃO AO DEVER DE BOA GESTÃO. De se 

observar, ainda, que as recomendações desta Corte não têm se mostrado suficientes para a 

correção dos desacertos sistemáticos cometidos pela Administração. Em face de tal 

horizonte de falência diagnosticada do controle interno da Prefeitura Municipal e do baixo 

nível de integração do mesmo com o controle externo – em afronta direta aos fortes 

comandos dos incisos II e IV do art. 74 da Constituição Republicana de 1988 – é que esta 

Procuradoria de Contas, em busca da máxima efetividade do arranjo constitucional de 

controle da Administração Pública, pugna pela emissão de PARECER PRÉVIO 

DESFAVORÁVEL”. E prossegue o Ministério Público de Contas afirmando que “... Caso 

não cuidemos para afastar a atuação meramente formal do controle externo, corremos 

todo o risco, no médio prazo, de referendarmos violações frontais aos princípios da 

legalidade, impessoalidade, moralidade, isonomia, finalidade, eficiência e publicidade, 

sobretudo diante de hipóteses tão cumulativamente conjugadas de RISCO DE DANO AO 

ERÁRIO e LESÃO AO DEVER DE BOA GESTÃO, como pudemos depreender do relatório 

da Fiscalização”. 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 

2011 da Prefeitura Municipal de Itapira REJEITADAS POR IRREGULARIDADES 

INSANÁVEIS, configuradoras, em tese, de ato doloso de improbidade administrativa. É 

este o parecer. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 25 de Novembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 4º) Projeto de Decreto Legislativo nº. 0016/2014.- 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 2011. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA 

SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Outubro 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, para que os Pareceres de nº 156 e 157/2014 

e o Projeto de Decreto Legislativo nº 15/2014 sejam encaminhados às comissões 

competentes para elaboração de melhor redação. 5º) PARECER nº. 156/2014.- 

ASSUNTO: BIOGRAFIA DO ILUSTRE CHEFE DA CONGADA ARNALDO 

FRANCO.- A Comissão de Ética, que a este subscreve, reunida nesta data, encarregada de 

opinar sobre o bojo da Biografia do ilustríssimo chefe da Congada Mineira Sr.  Arnaldo 

Franco, apresentado nesta Comissão pelo nobre Vereador Carlos Alberto Sartori, com a 

finalidade de apresentação do Projeto de Decreto Legislativo nº 15/2014, outorgando-lhe o 

Titulo de Cidadão Itapirense. Com a responsabilidade de analisar sob o ponto de vista ético 

a viabilidade de tramitação da propositura, acordou esta Comissão pelo parecer favorável, 

pelos inestimáveis serviços prestados ao Município de Itapira pelo homenageado, na área 



cultural, que na qualidade de Chefe da Congada Mineira, apresenta-se com o grupo nas 

festividades de São Benedito anualmente, abrilhantando o tradicional evento de nosso 

Município. ARNALDO FRANCO, nasceu na cidade de Pouso Alegre, Minas Gerais, 

vindo para Itapira juntamente com sua família no ano de 1957, quando ainda o chefe da 

Congada Mineira era o Sr. José Julho Záia. Em 1960 a chefia da Congada Mineira passou 

para seu pai Joaquim Benedito Franco, para logo em seguida, em 1964, tornar-se o chefe da 

Congada. Casado com Darcides Maria Franco, de cuja união adveio os filhos Alice, Alina, 

Maria de Fátima, Eva Regina, Carlos Sérgio e Adão Pedro, este "in memorian". Por todo 

exposto que da Biografia do homenageado consta, esta Comissão opina pela tramitação do 

Projeto de Decreto Legislativo nº 15/2014. É este o Parecer. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Novembro de 

2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 6º) PARECER nº. 157/2014.- Ao Projeto de 

Decreto Legislativo nº 15/2014.- 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 15/2014, de autoria do nobre Vereador Carlos 

Alberto Sartori, que "Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão Itapirense ao 

Ilustríssimo chefe da Conga Mineira Sr. Arnaldo Franco", 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: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 25 de Novembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 7º) Projeto de 

Decreto Legislativo nº. 0015/2014.- Em que o Sr. Carlos Alberto Sartori submete à 

apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Dispõe sobre a concessão de Título 

de Cidadão Itapirense ao Ilustríssimo chefe da Congada Mineira Sr. Arnaldo Franco. 

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

25 de Novembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. Não havendo mais 

Pareceres e Projetos de Decreto Legislativo, o Sr. Presidente passa a leitura dos Projetos de 

Lei. 8º) Projeto de Lei nº. 00105/2014.- Em que o Sr. Marcos Paulo da Silva submete à 

apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Denomina de "FRANCISCO 

LOPES" a Rotatória existente na confluência das ruas João Brandão Junior e Laudelino 

Pires Monteiro, no bairro dos Prados. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Novembro de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 9º) Projeto de Lei nº. 00106/2014.- Em que o Sr. José 

Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Dispõe 

sobre a atualização da planta genérica de valores, dá outras providências para efeito de 

cálculo e lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana no 

exercício de 2015. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 25 de Novembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. - Não 

havendo mais Projetos Lei passamos à Emenda. 10º) Emenda Aditiva de nº. 002/2014 ao 

Projeto de Lei nº 99/2014.- Acrescenta dispositivos ao Art. 1º e ao Art. 2º do Projeto de 

Lei nº 99/14, que excepciona desdobros e desmembramentos em condições e prazos que 

menciona. . Autoria: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Novembro de 2014. a) Carlos 



Alberto Sartori - Presidente. Não havendo mais Emendas, o Sr. Presidente passa à leitura 

dos Pareceres. 11º) PARECER nº. 158/2014.- Ao Projeto de Lei Complementar nº 

24/2014.- 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 24/2014, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Altera a redação 

do Artigo 45 da Lei Complementar nº 4.877, de 04 de abril de 2012", 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 menos três votos dos Vereadores Srs. César Augusto da Silva, Rafael Donizete 

Lopes e Marcos Paulo da Silva, 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 25 de novembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori - 

Presidente. 12º) PARECER nº. 159/2014.- Ao Projeto de Lei Complementar nº 

25/2014.- 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 25/2014, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Dispõe sobre a 

criação de cargos no Quadro de Pessoal do SAAE", 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 25 de Novembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori - 

Presidente. 13º) PARECER nº. 160/2014.- Ao Projeto de Lei nº 103/2014.- 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 103/2014, 

de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Desafeta área pública localizada no Parque 

Industrial Juvenal Leite", 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 25 de 

Novembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 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. 14º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00504/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Carlos Vicente de Lima. Autoria. 

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



"Vereador Antonio Caio", aos 25 de Novembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 15º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00505/2014.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Maria de Fátima F. Gomes. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

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

25 de Novembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 16º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 00506/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Pinto de Oliveira. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 25 de Novembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 17º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00507/2014.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Tereza Macedo da Rocha. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de 

Novembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 18º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00508/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Margarida Faria Marques. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 25 de Novembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 19º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00509/2014.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Joaquim Ferreira dos Santos. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

25 de Novembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 20º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 00510/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria Helena Canella 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Novembro de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 21º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00511/2014.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sra. Isaura Mangussi de Godoi. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

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

25 de Novembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 22º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 00512/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Lázaro Catarino Leme. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 25 de Novembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 23º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00513/2014.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Anésio Alves de Lima. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de 

Novembro 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, pela ordem, o Vereador Sr. Maurício Cassimiro de Lima requer, e a 

Casa aprova menos dois votos dos Vereadores Srs. César Augusto da Silva e Rafael 

Donizete Lopes, a suspensão dos trabalhos por 15 minutos. (SUSPENSA). Reiniciado os 

trabalhos, após verificação de quórum, 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 Decreto 

Legislativo nº 0013/2014.- Dispõe sobre a realização de Sessão Solene para início das 

homenagens aos 80 anos de vida do consagrado professor José de Oliveira Barretto 

Sobrinho. Autoria: Mesa da Câmara. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da 



palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Decreto Legislativo nº 

13/2014. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA 

VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Novembro 

de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 2º) Em única discussão o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 0014/2014.- Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão 

Itapirense ao Ilustríssimo dentista e advogado Dr. Romeu Pereira de Souza. Autoria: Carlos 

Alberto Sartori. A seguir, o vereador Maurício Cassimiro de Lima requer e a Casa aprova 

por unanimidade para que seja dispensado o regime de votação nominal e que seja 

aclamado aprovado pelos vereadores da Casa o Projeto de Decreto Legislativo. Diante do 

requerimento verbal aprovado pelo plenário, o Sr. Presidente declara aprovado o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 14/2014. DESPACHO: APROVADO O PROJETO DE 

DECRETO LEGISLATIVO 14/2014. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de 

Novembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 3º) Em primeira discussão o 

Projeto de Lei Complementar nº 0024/2014.- Altera a redação do Artigo 45 da Lei 

Complementar nº 4.877, de 04 de abril de 2012. Autoria: José Natalino Paganini.  

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

"Vereador Antonio Caio", aos 25 de Novembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 4º) Em primeira discussão o Projeto de Lei Complementar nº 0025/2014.- 

Dispõe sobre a criação de cargos no Quadro de Pessoal do SAAE. Autoria: José Natalino 

Paganini. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR RAFAEL DONIZETE 

LOPES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Novembro de 2014. a) Carlos Alberto 

Sartori – Presidente. 5º) Em segunda discussão o Projeto de Lei nº 00100/2014.- Autoriza 

a Transferência dos imóveis doados pela lei 3.098, de 28 de maio de 1999, à empresa 

Arametal Produtos Técnicos e Aramados Ltda., para empresa Multigrades Aramados Ltda. 

- EPP, e dá outras providências. Autoria: José Natalino Paganini. Não havendo nenhum 

vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em segunda votação o 

Projeto de Lei nº 100/2014. Aprovado em primeira votação por unanimidade. 

DESPACHO: APROVADO EM SEGUNDA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 25 de Novembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 6º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 00102/2014.- Denomina de 

RAQUEL APARECIDA CRUZ DE SOUZA a Academia ao Ar Livre existente na Praça 

Herbert de Souza - Complexo do Betinho, no bairro São Francisco. Autoria: Carlos Alberto 

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

coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 102/2014. Aprovado em primeira votação 

por unanimidade. A seguir, pela ordem, o vereador Maurício Cassimiro de Lima requer e a 

Casa aprova por unanimidade à dispensa do processo de segunda discussão e que seja 

submetido imediatamente à segunda votação. O senhor Presidente acatando o requerimento 

verbal aprovado pelo colendo plenário, coloca em segunda votação o Projeto de Lei nº 

102/2014. Aprovado em segunda votação por unanimidade. DESPACHO: APROVADO 

EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 25 de Novembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 7º) 

Em única discussão o Projeto de Lei nº 00103/2014.- Desafeta área pública localizada no 

Parque Industrial Juvenal Leite. 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 103/2014. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM 

ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de 

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

Requerimento nº 00393/2014.- Voto de Congratulação com o Sr. João Momesso, pelo 

transcurso de seu 100º aniversário de nascimento, celebrado dia 06 de novembro. Autoria: 

Carlos Alberto Sartori. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 

Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 393/2014. Aprovado por 

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

Antonio Caio", aos 25 de Novembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 9º) 

Em única discussão o Requerimento nº 00395/2014.- Voto de Congratulação com os 

integrantes do Guarani EC, pela conquista do título de Campeã da Copa Itapira de Futebol 

Máster. Autoria: Carlos Alberto Sartori. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso 

da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 395/2014. 

Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 25 de Novembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 10º) Em única discussão o Requerimento nº 00402/2014.- Voto de 

Congratulação com o Dr. Ricardo Álvaro Pereira de Moraes dos Santos, recém-formado 

pela Faculdade de Medicina da PUC Campinas. Autoria: Carlos Alberto Sartori. Não 

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

votação o Requerimento nº. 402/2014. Aprovado por unanimidade. A seguir, justifica o 

voto o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “Tive o privilégio de trabalhar 

junto ao Dr. Ricardo no Hospital Municipal. Parabéns pelo seu trabalho, sua ética e moral. 

Também gostaria de agradecer a presença dos familiares. Obrigado.” A seguir, justifica o 

voto o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Caro colega Ricardo. Tenho 

a felicidade de ser seu amigo há mais de 20 anos. Queria deixar registrado os meus 

parabéns. Para vocês entenderem esse voto de congratulação, gostaria de ressaltar o esforço 

que recebeu da família. Ralou muito para fazer faculdade de farmácia e medicina. Por todas 

as dificuldades da vida, você levantou a cabeça e foi em frente. Parabéns pela perseverança. 

Isso é um exemplo. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. JULIANO 

FELICIANO: “Parabéns. As palavras são curtas, mas são de coração. Itapira necessita de 

médicos. Itapira sente-se profundamente orgulhosa de você. Parabéns e obrigado.” A 

seguir, justifica o voto o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Caro Ricardinho. 

É um orgulho ter você no rol de amizades. Primeiramente gostaria de falar de sua pessoa. É 

uma pessoa centrada e muito inteligente. Parabenizo-o pelo seu esforço. Sei de sua batalha. 

Seja bem vindo ao nosso município. Toda sabedoria que você adquiriu em sua formação 

acadêmica é muito importante. Tenho certeza que você vai brilhar. Obrigado por ser meu 

amigo. Espero contar, por muitos anos, com seu trabalho. Obrigado.” DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de 

Novembro 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. 


