
ATA DA 22ª Sessão Ordinária, realizada aos 30 de junho de 2015. Presidente: DÉCIO 

DA ROCHA CARVALHO; 1º Secretário: PEDRO TADEU STRINGUETTI. 2º 

Secretário: JOILSON BATISTA MILITÃO DA SILVA. À Hora Regimental, 

verificando-se pelo "Livro de Chamada", haver número legal, estando presentes os 

Vereadores Srs. CARLOS ALBERTO SARTORI, CARLOS APARECIDO 

JAMARINO, CÉSAR AUGUSTO DA SILVA, DÉCIO DA ROCHA CARVALHO, 

JOILSON BATISTA MILITÃO DA SILVA, JULIANO FELICIANO, 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 a todos. Primeiramente gostaria 

de pedir desculpas ao vereador Carlão Jamarino devido ao ocorrido na última sessão. Pude 

analisar o áudio e o senhor colocou que explicaria o que seria debatido. Em relação ao líder 

do prefeito, posso dizer que está na íntegra. Venho a esta tribuna para falar a respeito da 

indicação nº 192/2015. A mesma sugere ao senhor prefeito conceder a diária de 8% no 

valor do salário mínimo de motorista que se desloca para fora do município. Tendo em 

vista que temos um decreto em vigor, gostaria de dizer que não consigo entendê-lo. Se um 

motorista leva um Secretário para fora do município, o Secretário tem direito a um almoço 

no valor de R$ 40,00. O motorista tem o direito de um almoço no valor de R$ 15,00. Não 

consigo entender essa situação. Por esse motivo venho pedindo 8% de reajuste. É justa a 

indicação. Gostaria que o prefeito analisasse a situação. A elaboração de um projeto de lei 

seria muito plausível. Caso a equiparação seja possível, acredito que o município 

economizará. Os motoristas transportam alunos, pacientes e autoridades. Peço a 

colaboração de todos. Os nossos servidores públicos serão beneficiados. Outro assunto está 

relacionado aos requerimentos. Um deles faz referência a retirada de um ponto de ônibus. 

Na semana passada recebi uma notícia que dizia que existia uma cerca à frente do ponto. É 

triste uma situação desse porte. O setor competente deve fiscalizar. Obrigado.” A seguir, 

faz uso da palavra o Vereador Sr. JULIANO FELICIANO: “Boa noite a todos. Em nome 

da Jaqueline gostaria de cumprimentar a todos. Quero deixar registrada a fatalidade que 

ocorreu nas proximidades da bicicletaria Bike e Cia. Precisamos analisar a situação do 

semáforo daquela via. Não sabemos quem estava certo ou errado. Estudos devem ser 

realizados. Também gostaria de deixar registrado o aniversário de meu filho Kelvin. Ele 

completou 18 anos de idade nesse último final de semana. É um prazer e uma honra ver 

meu filho crescendo. Já foi parlamentar jovem desde cedo. Parabéns e que Deus abençoe 

seus passos. Agradeço a recepção que recebemos no último domingo pelo Presidente 

Estadual dos Jovens, Sr. Peterson Pepe. O evento ocorreu no município de São Paulo. Boa 

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

SARTORI: “Boa noite a todos. Nessa data de hoje trago boas notícias quanto à empresa 

Jampac. Atualmente foi gerado 203 empregos diretos em nossa cidade. É de sumula 

importância para a nossa cidade. Com toda certeza, segundo informações do Diretor da 

Jampac, o número de empregos será aumentado. O país está passando por uma enorme 

crise, mas Itapira possui empresas que estão gerando empregos. Outro assunto faz 

referência a algumas indicações. Estive conversando com o prefeito Paganini quanto a 



construção de uma pista de skate no bairro de Eleutério. É uma indicação que será 

encaminhada ao prefeito municipal. É uma reivindicação dos jovens daquela localidade. 

Outro serviço que está sendo iniciado é o recapeamento das ruas de Barão Ataliba 

Nogueira. Após a conclusão dos trabalhos em Barão será iniciado o recapeamento do bairro 

de Eleutério. Várias melhorias serão disponibilizadas à população daquela região. Gostaria 

de falar que nesse final de semana ocorreu a festa junina da Sociedade Recreativa 

Itapirense. Parabéns aos diretores. No domingo ocorreu a festa junina da Fazenda São 

Sebastião. Parabéns a todos os organizadores do evento. A renda da roleta foi direcionada a 

Comunidade do bairro Dos Limas. Nesse mesmo final de semana ocorreu um fato muito 

triste. Seria a perda de nosso querido comerciante Sr. Nowman Sabbag. Ele foi rotariano e 

tive o privilégio de ser amigo dele. Foi uma pessoa muito querida. Era proprietário do 

Bazar 25. Também gostaria de registrar um voto de falecimento do Sr. Francisco Augusto 

Barboza. Meu sentimento a toda família. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. CARLOS APARECIDO JAMARINO: “Boa noite a todos. Na última 

reunião foram colocados alguns indicadores pelo vereador Dr. Rafael. Dentro de alguns 

números colocados também foi falado do IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica). O Dr. pediu para que a Secretaria de Educação divulgasse os números e o porquê 

estamos atrás da meta. Fui verificar a situação, pois fiquei preocupado. O IDEB obtém 

resultados do 5ª ano. Ele é estabelecido pelo MEC. As metas são calculadas de 2 em 2 anos. 

Itapira participa e o programa foi criado em 2007. Representa a iniciativa de reunir em um 

só indicador dois conceitos igualmente importantes para a qualidade de Educação: Fluxo 

escolar e médias de desempenho nas avaliações. As duas matérias avaliadas é a Língua 

Portuguesa e a Matemática. O indicador é calculado a partir de dados sobre as aprovações 

escolares obtidas no centro escolar. Trouxe os números desde 2007. É para fazer um 

comparativo no Brasil e no Estado de São Paulo. Em Itapira, no ano de 2007, o índice 

observado foi 4.5. Em 2007 não se tinha metas projetadas. Em 2009 o IDEB observado foi 

de 5.2 e meta 4.7. Em 2011 foi observado 5.4 com a meta projetada de 5.0. Em 2013 foi 

observado o IDEB de 5.7 contra a meta de 5.3. Então, até 2013 Itapira, nesses 4 anos, 

esteve acima da meta projetada estabelecida pelo próprio MEC. A meta projetada para o 

ano de 2015 é de 5.6. Essa avaliação será feita somente em novembro. A divulgação será 

no início do próximo ano. A título de comparativo, Itapira possui 8 escolas que participam 

da avaliação. São 8 escolas que compõem o grupo. No ano de 2013 o Estado de São Paulo 

observou um IDEB de 5.7 e o Brasil observou 5.2. Em 2013 no Estado de São Paulo 

observou 5.7 contra a meta de 5.5 e o Brasil 5.2 contra a meta de 4.9. Portanto, caso 

analisarmos os números verificaremos que são baixos, mas são metas estabelecidas pelo 

MEC. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. PEDRO TADEU 

STRINGUETTI: “Boa noite a todos. Quero deixar registrado o meu abraço ao 

companheiro Luiz Machado. Na semana passada foi abordado, de modo indireto, um 

possível retorno da epidemia de dengue. Isso é possível caso abaixarmos a guarda. Os 

cuidados devem continuar na prática. Caso a epidemia retorne haverá casos graves da 

doença. Acredito que a cidade adquiriu uma enorme experiência no combate a doença. No 

dia 23 a Saúde fez uma prestação de contas relacionada ao 1º quadrimestre do ano. A 

Prefeitura colocou uma verba equivalente de 25,7% do orçamento na Saúde. Isso é uma 

situação muito maior do que os 15% exigidos. Essa verba faz o Hospital Municipal 



movimentar-se. O mesmo presta um serviço muito bom. Vale ressaltar que existe uma rede 

de 12 postos básicos com 15 equipes atuantes. Nesses primeiros 4 meses, entre cuidados 

médicos, enfermagem e agentes de saúde, houve uma cifra astronômica de 350 mil 

procedimentos registrados. Como médico prefiro que esse número fosse 10 vezes menor, 

pois queria que a saúde da população estivesse melhor. Isso mostra a facilidade que a 

população de Itapira tem em relação a cuidados médicos. Acho muito difícil acharmos uma 

cidade do porte de Itapira que possua uma assistência desse tipo. Queria lembrar que esses 

350 mil procedimentos estão relacionados ao atendimento básico. Não exponho os 

atendimentos ao Hospital Municipal. Queria pedir aos pessimistas de plantão para pegar um 

filme chamado Marcas da Vida. Quem tiver olhos para ver que tire as conclusões. 

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

LIMA: “Boa noite a todos. Primeiramente gostaria de trazer uma informação. Com certeza 

todo itapirense também deve se orgulhar da informação. A revista Forbes é de conceito 

internacional. Ela colocou o Laboratório Cristália entre as dez empresas mais inovadoras do 

Brasil. Foi apontada como a indústria farmacêutica mais inovadora do país. Isso mostra não 

somente o quanto a empresa Laboratório Cristália cresceu e é eficiente, mas como também 

é muito importante para a cidade. A matéria diz o seguinte: “O Cristália é a única empresa 

brasileira de fármacos que soube utilizar com sabedoria e plenitude os recursos oferecidos 

pela política de insumos estratégicos do Ministério da Saúde para gerar novas moléculas 

com escala e aplicação competitiva global.” Isso está dentro da revista Forbes. Isso mostra 

o quanto Itapira está desenvolvida no setor farmacêutico. Isso me faz lembrar do trabalho 

feito nesta administração para manter esse tipo de desenvolvimento tecnológico. Foi uma 

luta encontrar uma área adequada e que disponibilizasse um escoamento ideal para a 

empresa. Mantemos a geração de emprego em nossa cidade. O Carlinhos lembrou a 

situação da Jampac. A Jampac iniciou seus trabalhos com 120 empregos. Antes de falar da 

Jampac queria retroceder um pouco mais. Há sete anos o Brasil vivia um dos melhores 

momentos econômicos. Muitas empresas estavam investindo, se multiplicando, dentre 

outros fatores. Todas as cidades alcançaram seu maior desenvolvimento possível. A gestão 

Toninho Bellini conseguiu um êxito fantástico, pois mandou a Nogueira embora, fechou 

várias empresas e ainda conseguiu aumentar o desemprego enquanto que todas as cidades 

vizinhas cresciam. Portanto, gostaria de parabenizar a nossa gestão, pois gerar empregos 

em tempos de crise é muito difícil. A roubalheira do PT foi demais. Isso respinga em todos. 

É uma vergonha para o país. Novamente ressalto que estamos conseguindo, senhor 

presidente, gerar empregos em Itapira. Quando Itapira poderia ser beneficiada pela 

economia, acabamos perdendo muito emprego. Toninho Bellini conseguiu levar Itapira 

para baixo. Estamos resgatando Itapira. Queria deixar registrado um abraço para a Flávia 

Rossi e para a Sônia Paganini, pois é aniversário das duas. Também queria deixar um 

abraço de conforto ao Ademir Nani, pois nesses últimos dias acabou perdendo seu pai. 

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 16 de Junho de 

2015. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 



Caio", aos 30 de Junho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. Em seguida o Sr. 

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

do Expediente. Passamos ao Parecer e Projeto de Decreto Legislativo. 2º) PARECER nº. 

86/2015.- Assunto: TC. 1906/026/12. Município de Itapira. Exercício 2012. Prefeito : 

Antônio Hélio Nicolai. Vice-Prefeito: Antônio Carlos Martins. Presidente da Comissão 

Finanças e Orçamento: Maurício Cassimiro de Lima. Relator: Maurício Cassimiro de 

Lima. Data: 02/06/2015. 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 2012 da 

Prefeitura Municipal de Itapira. Trata-se de procedimento oriundo do Egrégio Tribunal de 

Contas do Estado de São Paulo que, ao examinar as contas anuais da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ITAPIRA, exercício 2012, houve por bem em emitir PARACER 

FAVORÁVEL à aprovação daquelas contas “ressalvando os atos pendentes de 

apreciação” e formulando as seguintes recomendações: “itens A.1 – Planejamento das 

Políticas Públicas (Mobilidade Urbana); B.1.6 – Dívida Ativa; B.3.1 – Ensino (glosas); 

B.3.2 – Saúde (glosas); B.6.1 – Tesouraria; B.8 – Ordem Cronológica de Pagamentos; D.2 

– Fidedignidade dos Dados Informados ao Sistema AUDESP; D.3.3 – Servidores com 

Férias Vencidas e não Gozadas, e D.5 – Atendimento à Lei Orgânica, Instruções e 

Recomendações do Tribunal”. Chegados os autos a essa Câmara Municipal, os interessados 

foram intimados para apresentação de eventual manifestação. Sobreveio então a 

manifestação de fls. 125/141, do interessado ANTÔNIO HÉLIO NICOLAI, onde, após 

suas justificativas pontuais, se requer a “aprovação integral das Contas Municipais de 

Itapira do Exercício de 2012”. O outro interessado – ANTÔNIO CARLOS MARTINS – 

apesar de intimado, deixou de se manifestar, sendo esse o resumo do processado até aqui. 

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 a defesa 

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

REJEIÇÃO do parecer daquele Órgão Técnico dado a existência de falhas graves e de 

natureza insanável nas contas do Exercício de 2012 que macularam toda a gestão 

examinada. Inicialmente, devem ser destacadas as seguintes falhas apontadas pelo TCE: 

PLANEJAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS. Inexistência dos Planos de 

Saneamento Básico, Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e Mobilidade Urbana; LEI DE 

ACESSO À INFORMAÇÃO E LEI DA TRANSPARÊNCIA FISCAL. - em sua página 

eletrônica, a Municipalidade de Itapira não divulga os repasses a entidades do 3º setor, bem 

como informações alusivas a ações governamentais; - não atendimento ao art. 48-A da Lei 

de Responsabilidade Fiscal; RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA. - 

divergências entre os dados fornecidos no Balanço Financeiro e Balanço Patrimonial 

inseridos no AUDESP e aqueles verificados na Municipalidade, em possível desobediência 

aos princípios da transparência (artigo 1º, § 1º, da LRF) e da evidenciação contábil (artigo 

83 da Lei Federal n. 4.320/64), tal qual o Comunicado SDG n.º 34, de 2009; 

RESULTADOS FINANCEIRO, ECONÔMICO E SALDO PATRIMONIAL. - Déficit 

financeiro diminuiu 20,79%, no entanto, manteve-se deficitário em R$ 3.185.440,63; 

DÍVIDA DE CURTO PRAZO. - considerando o Resultado Financeiro, verificou-se que a 

Prefeitura não possui liquidez frente aos compromissos de curto prazo; DÍVIDA DE 



LONGO PRAZO. - aumento de 7,94% no total da Dívida Consolidada Ajustada, em 

relação ao exercício anterior; DÍVIDA ATIVA. - aumento de 38,30% do estoque; - não 

atualização do saldo; - valores informados pela Origem divergentes do Sistema Audesp; 

ENCARGOS. - não recolhimento das contribuições patronais de outubro/novembro e parte 

do 13º salário de 2012 ao Fundo Previdenciário, na quantia de R$ 1.275.547,19; 

TESOURARIA. - conciliação bancária mais recente data de 31/03/2013, prejudicando a 

análise da fiscalização e denotando fragilidade no controle dos recursos públicos; - 

divergência entre saldos bancários informados ao Sistema Audesp com os fornecidos pela 

Origem; ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS. - descumprimento; 

EXECUÇÃO CONTRATUAL.- diversos problemas verificados in loco na obra 

paralisada; FIDEDIGNIDADE DOS DADOS INFORMADOS AO SISTEMA 

AUDESP. - Como demonstrado nos itens B.1.1 Resultado Da Execução Orçamentária, 

B.1.6 Dívida Ativa e B.6.1 - Tesouraria; - a Municipalidade não lança os dados no 

“histórico/descrição do empenho”, criando óbices à fiscalização, já que a omissão de tais 

dados denotam falta de transparência dos atos públicos. Feitos os destaques dos 

apontamentos do TCE, não custa anotar que a prestação de contas dos administradores 

públicos foi elevada 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, à correta 

aplicação dos recursos recebidos e à total transparência que possibilite uma eficaz 

fiscalização do Executivo pelo Legislativo. 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 a quantidade e a gravidade das ilegalidades, o TCESP, 

por uma razão que a própria razão desconhece, acabou por emitir parecer favorável à 

aprovação das contas em questão. Referido parecer, a juízo desta Comissão de Finanças e 

Orçamento, DEVE SER REJEITADO PELA CÂMARA MUNICIPAL, tendo em vista 



que houve, no exercício em exame, a prática de irregularidades insanáveis configuradoras, 

em tese, de ato doloso de improbidade administrativa. Afirma-se isso quer pelo “conjunto 

da obra”, quer em relação a algumas das falhas ainda que examinadas de forma isolada. 

Pelo enfoque do “conjunto da obra” é possível vislumbrar várias afrontas aos princípios que 

regem a administração pública – em especial aos da transparência (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, deve-se tratar, por primeiro, do 

DESCUMPRIMENTO DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS, questão 

essa que, por si só, já seria suficiente para a desaprovação das contas aqui analisadas. A 

Constituição Federal estabelece no art. 37 que a Administração Pública (União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios), está sujeita aos princípios da legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência. No inciso XXI desse artigo está determinado que 

“ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e 

alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure 

igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam 

obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei 

(...)”. A lei aprovada pelo Congresso Nacional para regulamentar esse preceito 

constitucional é a Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 (chamada lei de licitações), cujo 

art. 3º repete os princípios constitucionais acima transcritos, acrescentando os princípios da 

probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório e julgamento objetivo, 

sem embargo de outros princípios correlatos. Essa Lei das Licitações e Contratos da 

Administração Pública a respeito da obrigação de pagamento, estabelece que: "Art. 5º. - 

Todos os valores, preços e custos utilizados nas licitações terão como expressão monetária 

a moeda corrente nacional (...) devendo cada unidade da Administração, no pagamento 

das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de obras e 

prestação de serviços, obedecer, para cada fonte diferenciada de recursos, a estrita ordem 

cronológica das datas de suas exigibilidades, salvo quando presentes relevantes razões de 

interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente 

publicada”. O plenário do Tribunal de Contas da União proferiu decisão em relatório de 

levantamento de auditoria no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 

(DNIT) acerca do respeito da ordem cronológica de exigibilidade nos pagamentos devidos 

pela Administração. Reconheceu-se, em um contrato de construção, que houvera o 

pagamento de medições em 2004 embora estivessem pendentes de pagamento medições 

relativas a 2002 e 2003. O TCU determinou ao DNIT que efetuasse “os pagamentos 

devidos por serviços executados em contratos de obras públicas obedecendo, para cada 

fonte diferenciada de recursos, a estrita ordem cronológica das datas de suas 

exigibilidades, ou seja, de cada medição de serviços, nos termos do art. 5º da Lei nº 

8.666/93, com as alterações dadas pela Lei nº 8.883/94” (acórdão 888/2004, Rel. Min. 

Adylson Motta, j. 7/7/2004). Nos termos da decisão do TCU, nos contratos de obras a 

exigibilidade é fixada pela medição, de modo que não poderá haver o pagamento de uma 

medição posterior, em qualquer contrato de obra, caso estejam pendentes de pagamento 

medições anteriores no mesmo ou em outro contrato. Como não poderia deixar de ser, a 

regra admite exceção vinculada a relevantes razões de interesse público. Porém, essas 

devem ser, além de relevantes, explicitadas em prévia justificativa, que deve ser 



devidamente publicada. Na ausência de tais relevantes razões, expostas e publicadas 

previamente à inversão de ordem, a observância da ordem cronológica é um dever 

insuprimível. É de tal importância o cumprimento da ordem cronológica – pois diretamente 

vinculada a princípios constitucionais como o da moralidade e o da intangibilidade da 

equação econômico-financeira do contrato – que a sua violação configura tipo penal. O art. 

92 da Lei nº 8.666 estipula como ilícito penal “pagar fatura com preterição da ordem 

cronológica de sua exigibilidade”. O crime apenas não se verificará se a inversão tiver sido 

devidamente justificada, na forma da parte final do art. 5º da Lei nº 8.666. Caso contrário, 

configura-se o delito pela conduta do ordenador da despesa que determina o pagamento 

fora da ordem cronológica de exigibilidades. O respeito à ordem cronológica é direito 

subjetivo de cada contratado, credor da Administração Pública. Se houvesse qualquer 

dúvida acerca disso, bastaria observar o art. 4º da Lei nº 8.666, que atribui a todos os que 

participam da licitação o “direito público subjetivo à fiel observância do pertinente 

procedimento estabelecido nesta Lei”. Havendo frustração da ordem legal de pagamentos, 

com o pagamento de valores com exigibilidade posterior a outros injustificadamente não 

pagos, é cabível a determinação de sequestro de recursos da Administração Pública até o 

montante necessário ao pagamento dos valores em aberto. E isso sem prejuízo da remessa 

ao Ministério Público de notícia sobre a ocorrência, em tese, de crime de ação penal pública 

incondicionada. Não é cabível que a Administração, na aplicação do art. 5º. da Lei nº. 

8.666, valha-se de mecanismos destinados a frustrar o direito à previsibilidade no 

pagamento que está subjacente à noção de observância da ordem cronológica de 

exigibilidades. A doutrina (cfr. MARÇAL JUSTEN FILHO, Comentários à Lei de 

Licitações e Contratos Administrativos, 10ª ed., 2004, Dialética, pp. 82/95), tem-se 

dedicado a denunciar tais mecanismos. A interpretação do que são as fontes diferenciadas 

de recursos, o momento da exigibilidade e as relevantes razões de interesse público e, em 

especial, a forma de aplicação do procedimento de inversão excepcional da ordem, previsto 

na parte final do art. 5º. da Lei nº. 8.666, não podem levar à supressão do direito à ordem 

cronológica.  O respeito a esse direito é condição fundamental para a atuação moralizada 

da Administração Pública. Nas palavras de JUAREZ FREITAS, é um “poderoso freio às 

falcatruas” e um “útil mecanismo moralizador” (Estudos de Direito Administrativo, 2ª ed., 

1997, Malheiros, p. 169). São vedadas interpretações limitadoras que restrinjam o alcance 

desse direito. Bem ao contrário, exige-se que seja aplicado em toda a sua extensão, 

afastando-se interpretações formalistas que retirem desse direito sua substância e 

prestigiando-se – por meio de sua aplicação pelos órgãos de controle externo e pelo Poder 

Judiciário, inclusive no aspecto penal correspondente – esse instrumento essencial para a 

proteção da boa-fé e da moralidade administrativa. Como dito acima, frustrar a ordem de 

pagamentos de maneira arbitrária, sem a devida justificativa, ou justificando de forma 

fraudulenta, constitui crime previsto no art. 92 da Lei de licitações: “Art. 92. Admitir, 

possibilitar ou dar causa a qualquer modificação ou vantagem, inclusive prorrogação 

contratual, em favor do adjudicatário, durante a execução dos contratos celebrados com o 

Poder Público, sem autorização em Lei, no ato convocatório da licitação ou nos 

respectivos instrumentos contratuais, ou, ainda, pagar fatura com preterição da ordem 

cronológica de sua exigibilidade, observado o disposto no art. 121 desta Lei: Pena – 

detenção, de dois a quatro anos, e multa”. O que se pretende proteger com essa norma 



penal, primeiramente, é o Estado e, secundariamente, o particular que teve seu pagamento 

preterido. Na mesma linha posiciona-se o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São 

Paulo: “... 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. Ferir tal mandamento, como visto 

anteriormente, acarreta prática criminosa. Quanto a esse tema – quebra da ordem 



cronológica de pagamentos – deve-se ainda dizer que na defesa de fls. 125/141 não há 

sequer uma explicação do que teria levado o Município – Exercício 2012 – a inverter 

pagamentos, o que corrobora a conclusão aqui proposta. Não se está aqui a imputar prática 

de crime ou de ato 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 2012 que, em tese, 

configuram ato doloso de improbidade administrativa: PLANEJAMENTO DAS 

POLÍTICAS PÚBLICAS: inexistência de Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. 

Acerca disso é fato que, ao longo do exercício de 2012, não se promoveu nenhum avanço 

significativo visando enfrentar os diversos problemas ambientais existentes no município, 

em clara afronta aos termos dos artigos 18 e 55, da Lei Federal n°. 12.305/10, artigos esses 

que estabeleceram prazo de dois anos (a partir de agosto de 2010), para a “elaboração de 

plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos”, condição essa necessária para 

que o Município tivesse acesso a recursos da União, destinados a empreendimentos e 

serviços relacionados à limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos, ou para serem 

beneficiados por incentivos ou financiamentos de entidades federais de crédito ou fomento 

para tal finalidade. Essa verdadeira omissão administrativa - não possuir uma política 

definida quanto ao gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos – ocasionou, já em 2012, 

sérios danos ao meio ambiente e à própria saúde pública da população. Tanto isso é verdade 

que, já em dezembro de 2012 (fls. 13 do processo do Tribunal de Contas), o TCE oficiou ao 

MP, “para as providências desse douto Ministério Público, tendo em vista a não 

observância ao disposto no artigo 55, da Lei Federal n°. 12.305/10”. LEI DE ACESSO À 

INFORMAÇÃO E LEI DA TRANSPARÊNCIA FISCAL: em sua página eletrônica, a 

Municipalidade de Itapira não divulgava, em 2012, os repasses a entidades do 3º setor, bem 

como informações alusivas a ações governamentais. Tal situação, conforme apontado pelo 

TCE, gerou o não atendimento ao art. 48-A da Lei de Responsabilidade Fiscal. A comentar 

referido preceito legal, GILMAR FERREIRA MENDES lembra que o “princípio da 

transparência ou clareza foi estabelecido pela Constituição de 1988 como pedra de toque 

do Direito Financeiro. Poderia ser considerado mesmo um princípio constitucional 

vinculado à ideia de segurança orçamentária... No contexto específico da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, a transparência aparece como princípio da gestão orçamentária 

responsável ou como subprincípio do princípio da responsabilidade” (Comentários à Lei 

de Responsabilidade Fiscal, 7ª. edição, Saraiva, pág. 397). Ou seja, o não atendimento ao 

art. 48-A da Lei de Responsabilidade Fiscal, mais do que mera irregularidade formal 

passível de ser relevada, configura grave afronta aos princípios da responsabilidade e da 

transparência, em nova possível prática de ato doloso de improbidade administrativa. Tem-

se por INSANÁVEL tal irregularidade. RESULTADO DA EXECUÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA: o quanto dito anteriormente pode ser reiterado neste item. Isso 

porque o TCE apontou “divergências entre os dados fornecidos no Balanço Financeiro e 

Balanço Patrimonial inseridos no AUDESP e aqueles verificados na Origem, em possível 

desobediência aos princípios da transparência (artigo 1º, § 1º, da LRF) e da evidenciação 

contábil (artigo 83 da Lei Federal n. 4.320/64), tal qual o Comunicado SDG n.º 34, de 

2009”. Mais uma vez aqui se lembra que a afronta aos princípios que regem a 



administração pública gera improbidade administrativa, nos termos do art. 11 da Lei n°. 

8.429/92. Não se trata, portanto, ao contrário do entendimento do TCE, de irregularidade 

passível de ser relevada. Trata-se de nova irregularidade de natureza INSANÁVEL a gerar 

a desaprovação das contas prestadas. DÍVIDA ATIVA: no que toca à dívida ativa, não só 

houve o aumento de 38,30% do estoque, como os valores informados pela 

Municipalidade ao TCE divergiram do Sistema Audesp. Mais uma vez aqui o que se vê 

é total falta de transparência na gestão dos recursos públicos e até mesmo falta de controle 

dos dados contábeis, o que dificulta, e muito, o controle que deve ser feito pelo Poder 

Legislativo com o auxílio do TCE. TESOURARIA: conforme posto pelo TCE, a 

conciliação bancária mais recente da Municipalidade datou de 31/03/2013, o que 

prejudicou a análise da fiscalização e denotou “fragilidade no controle dos recursos 

públicos”. Além disso, o TCE apontou divergência entre os “saldos bancários informados 

ao Sistema Audesp com os fornecidos pela Origem” (municipalidade), o que, novamente, 

demonstra falta de transparência na gestão dos recursos públicos e até mesmo falta de 

controle dos dados contábeis, o que dificulta, e muito, o controle que deve ser feito pelo 

Poder Legislativo com o auxílio do TCE. FIDEDIGNIDADE DOS DADOS 

INFORMADOS AO SISTEMA AUDESP: a Municipalidade, conforme apontamento do 

TCE, “não lança os dados no “histórico/descrição do empenho”, criando óbices à 

fiscalização, já que a omissão de tais dados denota falta de transparência dos atos públicos. 

Novamente aqui, mais do que mera irregularidade formal passível de ser relevada, a 

ausência de fidedignidade dos dados informados ao sistema AUDESP configura grave 

afronta aos princípios da responsabilidade e da transparência, em nova possível prática de 

ato doloso de improbidade administrativa. Tem-se por INSANÁVEL tal irregularidade. A 

defesa de fls., por sua vez, pouco ou nada fala acerca de tais irregularidades (talvez por não 

existirem explicações consistentes), não tendo sido capaz, portanto, de infirmar tais 

apontamentos. Em suma, e 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 

2012 da Prefeitura Municipal de Itapira REJEITADAS POR IRREGULARIDADES 

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

das Comissões Vereador "Pedro Lopes", aos 16 de junho de 2015. 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 DA PRÓXIMA SESSÃO. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 30 de Junho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - 

Presidente. 3º) Projeto de Decreto Legislativo nº. 005/2015.- 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 2012. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA 

SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Junho de 2015. a) Décio da Rocha 

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

Presidente passa a leitura do Projeto de Lei. 4º) Projeto de Lei nº. 0067/2015.- Em que o 

Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que 

Dispõe sobre parâmetros para regularização de edificação em APP nas áreas urbanas, sobre 



a canalização de cursos d'água, além de outras providências.” DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Junho de 2015. 

a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. - Não havendo mais Projetos Lei passamos aos 

Pareceres. 5º) PARECER nº. 87/2015.- À Emenda Supressiva nº 01/15 ao Projeto de 

Lei Complementar nº 09/2015. 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 à Emenda Supressiva nº 01/2015, de autoria da Bancada da situação, ao Projeto de 

Lei Complementar nº 09/2015, de autoria da Mesa da Câmara, que "Reajusta os 

vencimentos dos funcionários da Câmara Municipal a partir de 1º de maio de 2015 e dá 

outras providências.", após minudentes e acurados estudos sobre o teor da propositura, 

acordaram por exarar 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 30 de 

Junho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 6º) PARECER nº. 88/2015.- Ao 

Projeto de Lei nº 57/2015.- As Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, 

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

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

Projeto de Lei nº 57/2015, de autoria do nobre Vereador Marcos Paulo da Silva, que 

"Institui no Calendário do Município de Itapira "O Encontro de Carros Antigos", após 

minudentes e acurados estudos sobre o teor da propositura, acordaram por exarar parecer 

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

inquine a tramitação. Acordaram no entanto, por apresentar uma Emenda Modificativa à 

propositura. EMENDA MODIFICATIVA Nº 01/2015. Art. 1º - Altera as redações dos 

Arts. 1º, 2º e 3º, que passam a constar das seguintes formas: Art. 1º) Institui no calendário 

oficial do Município de Itapira, o “ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS”, o qual 

deverá ser realizado, anualmente, no último final de semana do mês de março. Art. 2º) 

O evento a que alude o art. 1º desta lei, consiste na exibição de relíquias dos mais 

variados estilos e modelos, com mais de 20 (vinte) anos de fabricação, comercialização 

de peças antigas, doação de animais domésticos, praças de alimentação e atração para 

as crianças. Art. 3º) A organização do evento ficará sob responsabilidade da 

Secretaria Municipal de Cultura, com apoio da equipe organizadora. 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 30 de Junho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 7º) 

PARECER nº. 89/2015.- Ao Projeto de Lei nº 62/2015.- As Comissões de Justiça e 

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

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



instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 62/2015, de autoria do nobre 

Vereador Marcos Paulo da Silva, que "Autoriza o Poder Executivo instituir a Carteira 

Funcional para os vigias concursados no Município de Itapira", após minudentes e acurados 

estudos sobre o teor da propositura, acordaram por REQUERER o adiamento da matéria 

nas Comissões por 30 (trinta) dias, para melhores estudos. É este o parecer. A seguir, o Sr. 

Presidente coloca em votação o Parecer. Aprovado menos um voto do Vereador Sr. Marcos 

Paulo da Silva. DESPACHO: COMO REQUER. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de 

Junho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 8º) PARECER nº. 90/2015.- Ao 

Projeto de Lei nº 64/2015.- 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 64/2015, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza a 

abertura de crédito especial no valor de R$ 550.000,00", após minudentes e acurados 

estudos sobre o teor da propositura, acordaram por exarar 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 30 de Junho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - 

Presidente. 9º) PARECER nº. 91/2015.- Ao Projeto de Lei nº 65/2015.- 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 65/2015, de autoria do 

Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza o Poder Executivo a repassar, sob forma de 

Subvenção Social, valores à APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de 

Itapira", após minudentes e acurados estudos sobre o teor da propositura, acordaram por 

exarar 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 Junho de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho - Presidente. 10º) PARECER nº. 92/2015.- Ao Projeto de Lei nº 

66/2015.- 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 

66/2015, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Dispõe sobre o parcelamento dos 

critérios públicos tributários e não tributários devidamente constituídos, incluindo os 

acréscimos legais, de titularidade do Município, e, os débitos inscritos em Dívida Ativa, 

inclusive os já ajuizados, e dá outras providências.", após minudentes e acurados estudos 

sobre o teor da propositura, acordaram por exarar 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 30 de Junho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - 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. 11º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00162/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 

Nouman Sabbag. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Junho de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 12º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00163/2015.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sra. Elisa de Souza. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Junho de 

2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 13º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00164/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Elaine Cristina Rubin. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 30 de Junho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 14º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00165/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. 

Odavina do Carmo da Silva, mais conhecida como Dalva Silvestre. Autoria. Carlos Alberto 

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

Caio", aos 30 de Junho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 15º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00166/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. André 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Junho de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 16º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00167/2015.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sra. Rita Martins Coelho Sutto. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

30 de Junho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 17º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 00168/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Francisco Augusto Barbosa. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 30 de Junho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 18º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00169/2015.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Geraldo José de Paula. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Junho de 

2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 19º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00170/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Marcos Eugênio Martins Corrêa. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 30 de Junho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 20º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00171/2015.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. José Antônio de Oliveira Filho. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

30 de Junho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 21º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 00172/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Dinette Cestari Momesso. 



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

"Vereador Antonio Caio", aos 30 de Junho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 22º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00173/2015.- Voto de pesar pelo 

falecimento Jovem Jhonathan Hamilton Granado . Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

30 de Junho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 23º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 00174/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Tereza Justino Gomes. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 30 de Junho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 24º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00175/2015.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Pedro Ortelam. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Junho de 

2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 25º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00176/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Osvaldo Mazzer. Autoria. Carlos Alberto 

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

Caio", aos 30 de Junho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 26º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00177/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. 

Benedita Belizário. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Junho de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 27º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00178/2015.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sr. Reynaldo Rossi, mais conhecido por Nandinho. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 30 de Junho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 28º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00179/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria 

Luíza Zanchetta. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Junho de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 29º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00180/2015.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sr. Benedito Nani Filho. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

30 de Junho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 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. 30º) 

Requerimento nº. 00192/2015.- Voto de Congratulação com o casal Sr. José Mário 

Queiroz e Sra. Leonice Bressan, pela comemoração de Bodas de Ouro ocorrida dia 29 de 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Junho de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 31º) Requerimento nº. 00193/2015.- Voto de congratulação 

com o casal, Sr. Hélio Rossi e Sra. Aracy Moscon Rossi, pela comemoração de 56 anos de 

casamento, celebrado dia 13 de junho. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Junho de 

2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 32º) Requerimento nº. 00194/2015.- Voto 

de Congratulação com o cantor e deputado federal Sérgio Reis, pelo transcurso de seu 75º 

aniversário de nascimento, celebrado dia 23 de junho. Autoria. Juliano Feliciano. 



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

30 de Junho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 33º) Requerimento nº. 

00195/2015.- Voto de Congratulação com a diretoria do Clube de Campo Santa Fé, pela 

realização da sua Festa Junina. Autoria. Carlos Aparecido Jamarino. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Junho de 

2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 34º) Requerimento nº. 00196/2015.- 

Oficiar o deputado José Antônio Barros Munhoz, solicitando gestões junto ao governo 

estadual, objetivando a destinação de uma cota municipal para internações na Fazenda 

Santa Carlota. Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Junho de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 35º) Requerimento nº. 00197/2015.- Requer a designação 

de Audiência Pública na sede do Poder Legislativo, para discussão do sistema de 

estacionamento rotativo (Zona Azul) no município. Autoria. Rafael Donizete Lopes. A 

seguir, pela ordem, o vereador Rafael Donizete Lopes manifesta interesse em discutir a 

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

Caio", aos 30 de Junho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 36º) 

Requerimento nº. 00198/2015.- Requer oficiar o Sr. Prefeito Municipal e chefe do setor 

competente, solicitando justificativa quanto à criação de uma multa administrativa de 

trânsito na Zona Azul. Autoria. Rafael Donizete Lopes. A seguir, pela ordem, o vereador 

Rafael Donizete Lopes manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À 

ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Junho de 2015. a) 

Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 37º) Requerimento nº. 00199/2015.- Voto de 

Congratulação com a Secretária de Saúde, extensivo aos demais funcionários do setor, 

pelos 350 mil procedimentos médicos realizados nas UBS´s no 1º quadrimestre de 2015. 

Autoria. Pedro Tadeu Stringuetti. A seguir, pela ordem, o vereador Rafael Donizete Lopes 

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

HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Junho de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 38º) Requerimento nº. 00200/2015.- Voto de Congratulação com a 

Sra. Maria Josepha Olbi Stringuetti, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento 

celebrado dia 26 de junho. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Junho de 2015. a) Décio 

da Rocha Carvalho – Presidente. 39º) Requerimento nº. 00201/2015.- Voto de 

Congratulação com o ex-vereador Sr. João Batista de Lima, pela conquista de sua merecida 

aposentadoria, após anos de serviços prestados a municipalidade. Autoria. Carlos Alberto 

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

Caio", aos 30 de Junho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 40º) 

Requerimento nº. 00202/2015.- Voto de Congratulação com a diretoria da Sociedade 

Recreativa Itapirense, pela realização da sua 31ª Festa Junina. Autoria. Carlos Alberto 

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

Caio", aos 30 de Junho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 41º) 

Requerimento nº. 00203/2015.- Voto de Congratulação com a Sra. Maria de Fátima 

Marcatti, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 27 de junho. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 30 de Junho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 



Presidente. 42º) Requerimento nº. 00204/2015.- Oficiar à direção da Viação Itajaí, 

solicitando a alteração de um ponto de ônibus no bairro do Machadinho. Autoria. Marcos 

Paulo da Silva. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 30 de Junho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 43º) 

Requerimento nº. 00205/2015.- Voto de Congratulação com o jovem Kelvin Richard 

Feliciano, pelo transcurso de seu 18º aniversário de nascimento, celebrado dia 27 de junho. 

Autoria. Juliano Feliciano. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. JULIANO 

FELICIANO: “É um prazer poder elaborar esse voto de congratulação para meu filho 

Kelvin nessa data tão especial. Continue sempre assim, pois a jornada é longa. Obrigado.” 

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

30 de Junho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 44º) Indicação nº. 

00192/2015.- Sugere ao Sr. Prefeito, conceder diária de 8% do valor do salário mínimo aos 

motoristas que se deslocam para fora do município. Autoria. Marcos Paulo da Silva. 

DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 

de Junho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 45º) Indicação nº. 

00193/2015.- Sugere ao Sr. Prefeito, estudos para instalação de câmeras de monitoramento 

nos principais cruzamentos dotados de semáforos da cidade. Autoria. Marcos Paulo da 

Silva. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 30 de Junho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 46º) Indicação nº. 

00194/2015.- Sugere a municipalização da Zona Azul e a concessão de 50% do 

faturamento às entidades assistenciais. Autoria. Rafael Donizete Lopes. César Augusto da 

Silva. Marcos Paulo da Silva DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 30 de Junho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 47º) Indicação nº. 00195/2015.- Sugere ao Sr. Prefeito, a devolução dos valores 

arrecadados com a multa de trânsito da Zona Azul. Autoria. Marcos Paulo da Silva. 

DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 

de Junho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 48º) Indicação nº. 

00196/2015.- Sugere a empresa que administra a Zona Azul no município, a Central Park, a 

devolução dos valores arrecadados com a multa administrativa de trânsito. Autoria. Marcos 

Paulo da Silva. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 30 de Junho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 49º) 

Indicação nº. 00197/2015.- Sugere execução de obras de reurbanização e revitalização na 

Praça da Árvore. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Junho de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 50º) Indicação nº. 00198/2015.- Sugere construção de redutores de 

velocidade tipo lombada nas ruas Pedro Mandato e Fenízio Marchini, próximo a ponte que 

liga ao Flávio Zacchi. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Junho de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 51º) Indicação nº. 00199/2015.- Sugere execução de recapeamento 

asfáltico nas ruas de Barão de Ataliba Nogueira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 

de Junho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 52º) Indicação nº. 

00200/2015.- Sugere instalação de semáforo no cruzamento das ruas Mauro Simões e Santo 

Malandrin, nas proximidades da Imbilinox e da Jampac. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 



DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 

de Junho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 53º) Indicação nº. 

00201/2015.- Sugere construção de pista de skate próxima a quadra "Irma Nicoletti", em 

Eleutério. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Junho de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. Não havendo mais Indicações, o Sr. Presidente solicita ao 1º 

Secretário para que proceda a leitura dos Ofícios: 54º) Ministério da Educação. Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº CM147540/2015: 

Informações sobre a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de 

programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 

233.240,57. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Junho de 

2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 55º) Ministério da Educação. Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº CM142018/2015: 

Informações sobre a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de 

programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 

111.161,83. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Junho de 

2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 56º) Secretaria Municipal de Saúde: 

Convite para a palestra no auditório da Guarda Mirim no dia 02/07/2015, às 14:00. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Junho de 2015. a) Décio 

da Rocha Carvalho – Presidente. 57º) MED CENTER: Notificação aos nobres vereadores 

desta edilidade. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Junho 

de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. Esgotadas as matérias constantes do 

Expediente, o Sr. Presidente suspende a Sessão por 15 minutos a fim de organizar a pauta 

da Ordem do Dia. (SUSPENSA). Reiniciada a Sessão, após verificação de "quórum", o Sr. 

Presidente declara encerrado o Expediente e passa à = ORDEM DO DIA = 1º) Em 

segunda discussão o Projeto de Lei Complementar nº 009/2015 e Emenda Supressiva nº 

01/2015.- Reajusta os vencimentos dos funcionários da Câmara Municipal a partir de 1º de 

maio de 2015 e dá outras providências. Autoria: Mesa da Câmara. Não havendo nenhum 

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

Projeto de Lei Complementar nº 09/2015. Aprovado menos três abstenções dos Srs. 

Vereadores César Augusto da Silva, Marcos Paulo da Silva e Rafael Donizete Lopes. Ato 

contínuo, o Sr. Presidente coloca em segunda discussão a Emenda Supressiva de nº 

01/2015. Aprovada menos três abstenções dos Srs. Vereadores César Augusto da Silva, 

Marcos Paulo da Silva e Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: APROVADO EM 

SEGUNDA VOTAÇÃO O PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 09/2015 E 

EMENDA SUPRESSIVA DE Nº 01/2015. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Junho 

de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 2º) Em primeira discussão o Projeto de 

Lei nº 0057/2015.- Institui no Calendário do Município de Itapira "O Encontro de Carros 

Antigos". Autoria: Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: COM VISTAS AO 

VEREADOR MARCOS PAULO DA SILVA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de 

Junho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 3º) Em única discussão o Projeto 

de Lei nº 0064/2015.- Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 550.000,00. 

Autoria: José Natalino Paganini. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da 

palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 64/2015. Aprovado 



por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Junho de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 4º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0065/2015.- 

Autoriza o Poder Executivo a repassar, sob forma de Subvenção Social, valores à APAE - 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itapira. 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 65/2015. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: 

APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 30 de Junho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 5º) Em única 

discussão o Projeto de Lei nº 0066/2015.- Dispõe sobre o parcelamento dos critérios 

públicos tributários e não tributários devidamente constituídos, incluindo os acréscimos 

legais, de titularidade do Município, e, os débitos inscritos em Dívida Ativa, inclusive os já 

ajuizados, e dá outras providências. Autoria: José Natalino Paganini. A seguir, pela 

ordem, o Vereador Sr. Marcos Paulo da Silva requer e a Casa rejeita, menos três 

votos dos Vereadores Srs. César Augusto da Silva, Rafael Donizete Lopes e Marcos 

Paulo da Silva, vistas da matéria para melhores estudos. A seguir, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Gostaria que o líder do prefeito viesse a 

esta tribuna para explicar quem será beneficiado com o projeto de lei. Sabemos que muitos 

critérios favorecem apenas um grupo. É uma situação que não podemos deixar acontecer. 

Por esse motivo gostaria que o projeto fosse bem explicado. Gostei do pedido de vistas em 

minha matéria, pois a empresa enviou um dossiê a esta Casa. A população deve saber de 

cada detalhe do projeto. Devemos legislar para a população. O Junião participou das 

eleições anteriores. Ele está presente nesta Casa e está representando seus eleitores. É muito 

fácil legislar baseado no interesse próprio. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. CARLOS APARECIDO JAMARINO: “Esse projeto de lei foi lido em sua 

íntegra. As pessoas incluídas na dívida ativa do município terão a oportunidade de um 

parcelamento com prazo maior. Essas pessoas receberão a redução de multas e juros. 

Pessoas que possuem dívidas para com o setor público terão a oportunidade de regularizar a 

situação. A Prefeitura Municipal disponibilizará uma importante oportunidade para as 

pessoas cadastradas na dívida ativa. Não é nada mais do que isso. O projeto beneficia 

somente as pessoas incluídas na dívida ativa do município. Obrigado.” A seguir, faz uso da 

palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “(A seguir, o vereador lê o projeto 

de lei em sua íntegra). Observei atentamente a fala do vereador Carlão Jamarino, mas fica 

uma pergunta para a administração municipal: Aqui está dando a possibilidade de 

parcelamento. Fica o questionamento relacionado ao valor de 1,8 milhões que o prefeito 

perdoou. Vale ressaltar que essa dívida estava cadastrada na dívida ativa do município. Para 

algumas pessoas, o perdão, e para outras, o parcelamento. Seria bom os vereadores da 

situação explicarem a situação para a população. Vocês devem explicar o perdão da dívida 

no valor de 1,8 milhões. Somente essa explicação basta para esclarecer as dúvidas da 

população. Por que parcelar para a população e perdoar uma dívida de 1,8 milhões? Caso 

vocês responderem meu questionamento já é suficiente para o início da discussão... Aparte 

concedido ao Vereador Sr. Marcos Paulo da Silva: O que me estranha nesse projeto é essa 

situação. A população recebe o parcelamento e uma pessoa envolvida com um grupo 

político recebe o perdão de uma dívida no valor de 1,8 milhões. Até quando vão governar 



para apenas um grupo político? Devemos governar para a população... Continuando o 

orador: Vejo, Marcos Paulo, que são coisas inexplicáveis. O contribuinte deve receber 

explicações. É uma análise muito importante. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. JULIANO FELICIANO: “Boa noite a todos. Foi solicitado o 

comparecimento do jurídico para explicar esse assunto. Ele esteve presente nesta Casa. 

Acho que esse questionamento já foi muito bem explicado. Muito Obrigado.” A seguir, faz 

uso da palavra o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite a todos. 

Primeiramente vamos voltar ao projeto em si. O assunto que está sendo discutido é 

relacionado ao projeto. O projeto permite àqueles que estão inseridos na dívida ativa um 

novo parcelamento de suas dívidas. Muitas vezes a pessoa quer pagar aquilo que deve, mas 

o momento financeiro está difícil. A partir de agora essas pessoas terão a possibilidade 

desse parcelamento. Quando a pessoa optar por fazer o pagamento da dívida de algumas 

formas que o projeto cita, ela terá o benefício de se isentar-se de algumas taxas e multas. A 

única coisa que será cobrada é a correção monetária. Isso beneficiará a população. Muitas 

pessoas possuem débitos altos. Muitos cidadãos já vieram até o setor competente 

solicitando o parcelamento. Isso vem em prol às necessidades da população. Estamos 

cansados de alguns assuntos como o da Dra. Cristina. A gestão do Toninho Bellini foi tão 

catastrófica que até mesmo não formaram uma comissão com três pessoas estatutárias. Na 

verdade, tudo foi catastrófico. Exemplo disso é a Zona Azul. Não estamos falando de 

perdão de dívida. Estamos falando de benefícios direcionados à população. Infelizmente a 

gestão anterior não tinha esse olho clínico. Vir a esta tribuna para somente criticar não é 

correto. O Carlão veio a esta tribuna e explicou com muita eficiência. A lei é clara. Quando 

a oposição não tem o que dizer, ela critica. Quero discutir sobre o assunto. Obrigado.” A 

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

todos. Queria falar para o Juliano que ele deveria parar e pensar um pouco. No dia da 

reunião as portas foram fechadas tanto para a população como também para a imprensa. 

Quando as coisas vão para esse lado, acredito que existe alguma coisa errada. A imprensa e 

a população foram barradas. É fácil o senhor perdoar uma dívida no valor de 1,8 milhões. A 

dívida da Cristina poderia ser parcelada. Vamos fazer um requerimento a fim de perdoar a 

dívida da população. Queria ver se o senhor votaria favorável. Obrigado.” A seguir , faz 

uso da palavra o Vereador Sr. PEDRO TADEU STRINGUETTI: “Boa noite. Estava 

presente nessa reunião. Por consenso da bancada as portas foram abertas para a imprensa e 

para os vereadores. O pessoal ainda estava presente quando a situação foi decidida. 

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

Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 66/2015. Aprovado por 

unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Junho de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 6º) Em única discussão o Requerimento nº 00165/2015.- 

Voto de Congratulação com diretores, presidente e integrantes do Rotary Clube de Itapira, 

pela comemoração dos 62 anos de fundação. Autoria: Carlos Alberto Sartori. A seguir, pela 

ordem, o vereador Carlos Alberto Sartori requer e a Casa aprova por unanimidade para que 

a presente matéria seja adiada para a próxima sessão para melhores estudos. DESPACHO: 

ADIADO PARA A PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Junho 

de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 7º) Em única discussão o 



Requerimento nº 00175/2015.- Requer do Sr. Prefeito e Secretária Municipal de Saúde, 

cópia dos pagamentos realizados às empresas que fornecem medicamento para o município. 

Autoria: Marcos Paulo da Silva. 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 que a presente matéria seja adiada 

para a próxima sessão para melhores estudos. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. 

MARCOS PAULO DA SILVA: “Não sei o porquê adiar uma situação que já chegou a 

esta Casa. É triste o líder de governo...” DESPACHO: ADIADO PARA A PRÓXIMA 

SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Junho de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 8º) Em única discussão o Requerimento nº 00176/2015.- Requer 

do Sr. Prefeito e Secretária Municipal de Saúde, informações quanto à aquisição de 

medicamentos para a rede pública de saúde. Autoria: Marcos Paulo da Silva. A seguir, faz 

uso da palavra o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Elaborei esse 

requerimento. (A seguir, o vereador lê a matéria em sua íntegra). Apresentei a matéria no 

dia 23 de junho. No dia 30 de junho a Med Center enviou um ofício a esta Casa a fim de 

notificar os nobres edis. Isso é improbidade administrativa de um governo. Isso não deve 

acontecer. O mais triste é quando constatamos que as dívidas do município estão 

aumentando. Dever R$ 10,00 é muito pouco. Será que é por esse motivo que está faltando 

medicamentos na rede municipal? Várias notas não foram pagas. Todos podem analisar as 

notas fiscais. Até quando vamos adiar essa matéria? Líder, vamos acordar. Vamos votar 

favorável e enviar ao prefeito municipal. O prefeito deve resolver o problema. O Executivo 

deve resolver esse problema. Os vereadores devem fiscalizar. Será que o prefeito tem 

conhecimento desse tipo de problema? Obrigado.” 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 que a 

presente matéria seja adiada para a próxima sessão para melhores estudos. A seguir, 

justifica o voto o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Não tive a oportunidade 

de analisar a matéria, mas acredito que a mesma seja grave. Espero que os nobres 

vereadores sejam bastante ponderados e analisem esse assunto. Muitos assuntos em que o 

nobre vereador Marcos Paulo falou recaem em crime de improbidade administrativa. 

Vamos analisar a situação. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. MARCOS 

PAULO DA SILVA: “Fico triste pelo adiamento, mas faço o convite para todos os demais 

vereadores analisarem a situação. Requeiro uma cópia do dossiê para encaminhar ao 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. 

MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “O documento que deu entrada nesta Casa na data 

de hoje... O adiamento foi necessário para que os vereadores tomem ciência da situação. 

Ele possui cerca de 40 páginas. Seria impossível analisar os documentos em pouco tempo. 

Obrigado.” DESPACHO: ADIADO PARA A PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 30 de Junho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 9º) Em 

única discussão o Requerimento nº 00181/2015.- Voto de Congratulação com os 

integrantes da Guarda Municipal de Itapira, pela brilhante atuação na noite do dia 06 de 

junho, durante assalto na Vila Boa Esperança. Autoria: Marcos Paulo da Silva. Tendo em 

vista que houve duas solicitações de adiamento da matéria, uma por 15 dias, de autoria do 

nobre vereador Sr. Juliano Feliciano, e outra para a próxima sessão, de autoria do nobre 



vereador Sr. Marcos Paulo da Silva, esta presidência informa que regimentalmente 

prevalecerá o menor prazo de adiamento. A seguir, o Sr. presidente coloca em votação o 

prazo de adiamento da matéria para a próxima sessão. Aprovado por unanimidade. A 

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

perdoe-me, mas vossa excelência fazer um voto de congratulação para com seu filho e o 

mesmo ser aprovado ao passo de solicitar adiamento para os guardas municipais... Acredito 

que é um discurso incoerente e imoral. Perdoe-me em ter que falar isso para vossa 

excelência.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. JULIANO FELICIANO: “Solicitei 

adiamento da matéria porque lamentavelmente alguns dos integrantes da corporação não 

estão, sequer, sabendo que estão sendo homenageados. Portanto, senhor presidente, estou 

solicitando adiamento da matéria para que eles possam estar presentes nessa homenagem. 

Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: 

“Quero desmentir o vereador Juliano Feliciano. Quem passou os nomes de todos os guardas 

foi a própria corporação. Gostaríamos que a matéria fosse aprovada e entregue para cada 

profissional. Não é um aniversário, mas sim um fato heroico. Mesmo sem ter equipamentos 

adequados eles desenvolvem um excelente trabalho em nossa cidade. Lamento pela 

situação. Obrigado.” DESPACHO: ADIADO PARA A PRÓXIMA SESSÃO. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 30 de Junho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 10º) Em única discussão o Requerimento nº 00182/2015.- Requer do Sr. 

Prefeito Municipal, informações sobre a indicação n° 56/15, que sugere instalação de 

semáforo entre as avenidas Com. Virgolino de Oliveira e São Paulo. Autoria: Marcos Paulo 

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

coloca em única votação o Requerimento nº. 182/2015. Rejeitado menos três votos dos 

Vereadores Srs. César Augusto da Silva, Marcos Paulo da Silva e Rafael Donizete Lopes. 

DESPACHO: REJEITADO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Junho de 2015. a) 

Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 11º) Em única discussão o Requerimento nº 

00185/2015.- Requer do Sr. Prefeito e Secretário de Recursos Materiais, informações 

quanto aos pagamentos de fornecedores da municipalidade. Autoria: Marcos Paulo da 

Silva. A seguir, pela ordem, o vereador Maurício Cassimiro de Lima requer e a Casa aprova 

por unanimidade para que a presente matéria seja adiada para a próxima sessão para 

melhores estudos. DESPACHO: ADIADO PARA A PRÓXIMA SESSÃO. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 30 de Junho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 12º) Em única discussão o Requerimento nº 00191/2015.- Voto de 

Congratulação com o Reverendo Naor Villas Boas, pelos seus 40 anos de ordenação na 

Igreja Presbiteriana. Autoria: Carlos Alberto Sartori. Não havendo nenhum vereador 

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

nº. 191/2015. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Junho de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 13º) Em única discussão o Requerimento nº 00197/2015.- 

Requer a designação de Audiência Pública na sede do Poder Legislativo, para discussão do 

sistema de estacionamento rotativo (Zona Azul) no município. Autoria: Rafael Donizete 

Lopes. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Esse 

requerimento vem ao encontro de uma indicação de minha autoria. Está relacionado à Zona 

Azul de nosso município. Os menores estão aplicando multas na Praça Central. Uma 



notificação é colocada nos veículos. Caso a pessoa não passar na sede da Zona Azul para 

regularização é elaborada uma multa de trânsito. O requerimento é para que as dúvidas 

sejam esclarecidas. Multas desnecessárias estão sendo executadas. Os cidadãos podem 

entrar com recurso de danos morais sobre a empresa e ao Executivo. Peço a colaboração de 

todos os senhores vereadores. A realização de uma audiência será muito importante. 

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

“Boa noite a todos. Espero que os vereadores da situação analisem o assunto. É uma forma 

de passar melhores esclarecimentos para a população. Não estamos legislando para um 

grupo ou apenas fazendo oposição a um grupo. Estamos nesta Casa para trabalhar para a 

população. Os dez foram eleitos nesse sentido. Nada mais justo deixar claro para a 

população. O Tribunal de Contas julgou irregular. Pois bem. A própria administração 

municipal em 2013 tentou fazer defesa contra o Tribunal de Contas e não obteve êxito. 

Precisamos analisar em relação ao assunto. Acima do Paganini e dos vereadores está a 

população. Espero que os vereadores da situação analisem o requerimento. A realização de 

uma audiência é muito importante. Esse assunto da Zona Azul constava na matéria de 2011. 

Os nobres vereadores formadores de opinião não viram isso. Gostaria de saber qual é o 

posicionamento do líder do prefeito diante do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

O Tribunal não possui dois pesos e duas medidas. Isso deve ser explicado para a população, 

pois envolve o comércio de Itapira. É uma forma de ser transparente para com a população. 

Inúmeras pessoas foram multadas. Como ficará a situação do 3º setor de nossa cidade? 

Uma emenda que beneficia o 3º setor foi elaborada. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra 

o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite a todos. Inicialmente 

todo esse imbróglio surgiu pela má gestão do Toninho Bellini. Esse contrato foi julgado 

irregular. A Prefeitura tentou se defender porque faz parte do processo. Quando foi para o 

Tribunal pleno foi mantida a irregularidade e a multa administrativa para o Toninho Bellini. 

Toda essa problemática que vem acontecendo vem da gestão Toninho Bellini. Quando há 

um apontamento desse nível nota-se como foi a administração anterior. Ela conseguiu 

influenciar cidades vizinhas com o descabido rombo no Consórcio Intermunicipal. No 

contrato da Zona Azul está claro o favorecimento da empresa depois da concorrência. Se a 

gestão anterior tivesse feito aquilo que manda a lei, em momento nenhum teríamos um 

problema desse porte. Tomei conhecimento junto a empresa e posso dizer que não existem 

menores trabalhando na aplicação da multa administrativa. Essas empresas que 

administram radares na região não é do Estado e sim terceirizada. A gestão anterior 

direcionou. O Tribunal de Contas pode ter elaborado um parecer, mas há má influência na 

gestão anterior. Como ficará a situação das entidades? A má confecção do processo 

prejudicou as entidades. Olhem o tamanho do problema que a administração Toninho 

Bellini causou. Caso existisse a boa conduta dentro da administração anterior, sem querer 

dar privilégios às empresas apadrinhadas, nada disso teria acontecido. Que bom que o 

Tribunal apontou. Dentro do parecer do Tribunal podemos observar inúmeras 

irregularidades. Somente não vê quem não quer. É obvio que existe uma defesa política 

dentro desta Casa. Obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da 

palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 197/2015. Rejeitado 

menos três votos dos Vereadores Srs. César Augusto da Silva, Marcos Paulo da Silva e 

Rafael Donizete Lopes. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE 



LOPES: “Fico preocupado com o líder do prefeito. Estamos legislando para a população. 

Não estamos pensando no pleito de 2016. O 3º setor merece melhores explicações. Estamos 

trabalhando em prol da população. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. 

MARCOS PAULO DA SILVA: “É lamentável a votação que a matéria recebeu. Fatos 

poderiam ser esclarecidos. As pessoas que receberam multas de trânsito devem procurar o 

vereador Marcos Paulo da Silva. Vou orientar como fazer o recurso. Obrigado.” 

DESPACHO: REJEITADO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Junho de 2015. a) 

Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 14º) Em única discussão o Requerimento nº 

00198/2015.- Requer oficiar o Sr. Prefeito Municipal e chefe do setor competente, 

solicitando justificativa quanto à criação de uma multa administrativa de trânsito na Zona 

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

RAFAEL DONIZETE LOPES: “Já que não pode através de audiência pública, 

Marquinhos, vamos discutir o assunto da Zona Azul. Gostaria que o líder do prefeito 

justificasse porque consta na LOMI que nenhum tributo, taxa fiscal ou administrativa pode 

ser implantada no município sem ter o embasamento legal do Legislativo Municipal. 

Gostaria, Maurício, que vossa excelência viesse até essa tribuna e fizesse uma explanação 

sobre o porquê não passou por esta Casa de Leis. Foi feito por decreto. Baseado na LOMI, 

não pode. Multa administrativa é onerar a população. Qualquer dividendo que venha onerar 

a população deve ser feito através de lei. Nesse sentido, gostaria que vossa excelência 

explicasse para a população Itapirense para onde foi o dinheiro arrecadado através das 

multas. Liguei nas duas entidades beneficiadas e me disseram que nenhum centavo foi 

direcionado. Talvez o prefeito, pessoa esta tão preocupada com o 3ºsetor, poderia ter 

beneficiado outras entidades como a APAE e a UIPA. O prefeito não fez isso. Ele 

favoreceu, única e exclusivamente, a empresa, Dr. Maurício. A empresa tinha três 

funcionários. Depois do decreto do prefeito passou a ter quinze funcionários. Virou uma 

fábrica de multas em Itapira. Se o prefeito sabia em 2013 a respeito do problema, acredito 

que ele não poderia ter feito essa multa administrativa, assim como o decreto. Acho que o 

prefeito deve explicações para a população. A empresa já tinha sido julgada pelo Tribunal. 

O senhor dizer que eram os agentes de trânsito que estavam gerando as multas, vossa 

excelência mentiu. A população sabe que quem estava multando eram os funcionários da 

Zona Azul. Temos um agente de trânsito. Nem de helicóptero ele conseguiria gerar o tanto 

de multas que foi gerado. É isso que a população quer saber. Não queremos passar o carro à 

frente dos bois. Não podemos excluir a população de uma discussão tão grave e espinhosa. 

O senhor deve explicar na tribuna o porquê o prefeito tentou reverter em 2013 e fez o 

decreto favorecendo a empresa. Vereador, não jogue a culpa em legisladores anteriores. O 

senhor está há dois anos e meio nesse mandato. As coisas erradas que vieram do passado, o 

senhor e o seu prefeito tem a oportunidade de evitar. Não é isso que estamos observando. 

Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: 

“Vamos discutir o tema. Foi bem colocado o decreto. A atual administração já sabia da 

irregularidade... Aparte concedido ao Vereador Sr. Rafael Donizete Lopes: O decreto é de 

abril. Para quem tem memória curta é longe, mas para a população não é longe... 

Continuando o orador: Sabendo que a situação estava em investigação e fazer um 

decreto... Tiro o chapéu para o vereador Carlos Alberto Sartori por elaborar a emenda 

destinando parte dos recursos às entidades. Não tem como tirar o chapéu para o prefeito em 



função desse decreto. Será que havia alguma coisa entre a Prefeitura e a empresa? Como 

estava sendo executada a arrecadação? Por que esconder a situação de uma audiência 

pública? O vereador de meu partido faz parte da situação. Quem foi onerado? Não tomei 

nenhuma multa, mas outras pessoas levaram. Muitas pessoas me procuram nesta Casa a fim 

de falar desse problema. A regularização era feita através do pagamento de uma multa no 

valor de R$ 30,00. Eles não explicaram para onde esses recursos foram enviados. A Zona 

Azul deve ser municipalizada. Metade desse dinheiro arrecadado, Carlinhos, deveria ser 

repassado ao 3º setor. A situação financeira das entidades está muito difícil. Obrigado.” A 

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

“Primeiramente, senhor presidente, quando se fala a respeito dessa multa administrativa, ela 

não é considerada um tributo. Ela não está sujeita ao princípio da estrita legalidade. Ela não 

precisa passar por essa Casa para ser impressa. Ela precisaria de um decreto. Aliás, dentro 

da lei nº 4.668, de novembro de 2010 do ex-prefeito Antônio Hélio Nicolai, dentro de seu 

artigo 5º, diz que a presente lei será regulamentada por decreto do prefeito municipal. 

Portanto, não é um tributo. Por força de lei ela pode ser feita por decreto. Não existe 

nenhum tipo de irregularidade sobre aquilo que foi feito pelo prefeito. A Prefeitura também 

está agindo. Vai ser aberta uma ação civil pública por improbidade administrativa contra o 

ex-prefeito Toninho Bellini. Também vai ser aberta uma ação civil pública contra a 

empresa, pois a mesma também foi beneficiária desse contrato irregular. Possivelmente 

acontecerá o cancelamento desse contrato. A questão da Zona Azul é muito importante para 

as cidades em desenvolvimento, principalmente quando existe um centro muito restrito 

como em nossa cidade. Não temos nenhum tipo de irregularidade em relação àquilo que foi 

feito pelo prefeito. O prefeito queria fazer a Zona Azul funcionar. Vocês conhecem o padre 

Quevedo e o padre Vieira? O padre Quevedo não acredita em nada e o padre Vieira, no 

passado, em um momento específico de sua vida, teve um estalo e a partir desse momento 

disse que via tudo diferente. Tenho que comparar o senhor aos padres Quevedo e Viera. 

Anteriormente o senhor estava em prol ao Paganini. De repente, tudo mudou. Obrigado.” A 

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

senhor é o Rolando Lero da Câmara.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer 

uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 198/2015. 

Rejeitado menos três votos dos Vereadores Srs. César Augusto da Silva, Marcos Paulo da 

Silva e Rafael Donizete Lopes. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. RAFAEL 

DONIZETE LOPES: “O senhor fazer uma comparação com o padre Quevedo, o senhor é 

o Rolando Lero da Câmara. O senhor fala e fala, mas não fala nada. Trocando os gracejos, 

vossa excelência é o Rolando Lero da Câmara. Serviu a carapuça.” A seguir, justifica o 

voto o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “É triste falar somente do ex-

prefeito. Quando a Zona Azul foi feita a principal pessoa que estava presente era o 

presidente da Associação Comercial.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. 

MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “O atual prefeito, então presidente da Associação 

Comercial no passado... Infelizmente a má gestão do ex-prefeito levou a esse problema. 

Isso se chama má gestão do Toninho Bellini. Obrigado.” DESPACHO: REJEITADO. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 30 de Junho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 15º) Em única discussão o Requerimento nº 00199/2015.- Voto de 

Congratulação com a Secretária de Saúde, extensivo aos demais funcionários do setor, 



pelos 350 mil procedimentos médicos realizados nas UBS´s no 1º quadrimestre de 2015. 

Autoria: Pedro Tadeu Stringuetti. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR 

RAFAEL DONIZETE LOPES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Junho de 2015. 

a) Décio da Rocha Carvalho – 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. 


