
ATA DA 36ª Sessão Ordinária realizada aos 21 de outubro de 2021. Presidente: ELISABETH 

DONISETE MANOEL; 1ª Secretária: MAÍSA GRACINDA FERNANDES; 2º Secretário: 

ANDRÉ LUIS SIQUEIRA. À Hora Regimental, verificando-se pelo "Livro de Chamada", 

havendo número legal, estando presentes os Vereadores Srs. ANDRÉ LUIS SIQUEIRA, 

CARLOS ALBERTO SARTORI, CARLOS DONISETE BRIZA, CÉSAR AUGUSTO DA 

SILVA, ELISABETH DONISETE MANOEL, FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS, LEANDRO 

HENRIQUE SARTORI, LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA, LUIS HERMÍNIO 

NICOLAI e MAÍSA GRACINDA FERNANDES. A Sra. Presidente, invocando a proteção de 

Deus declara abertos os trabalhos da presente Sessão, solicitando ao Vereador CARLOS 

ALBERTO SARTORI, para que da tribuna proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Isto 

feito a Sra. Presidente passa de imediato ao PEQUENO EXPEDIENTE. Como primeiro orador 

inscrito, faz uso da palavra o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “Boa tarde 

presidente, vereadores, vereadora, imprensa escrita, internautas, os funcionários da casa. Hoje, que 

nós nos aproximamos de uma data tão importante que é o aniversário de Itapira, 24 de Outubro. E 

lembrando um pouquinho da história da fundação de Itapira, onde João Gonçalves de Moraes e 

Manuel Pereira da Silva, os fundadores de Itapira que deixam esse grande legado a seus povos que 

aqui viveram e que aqui vivem, e todos aqueles que de uma forma direta ou indireta fizeram por 

Itapira. Que nesses dias vamos completar 201 anos de fundação. Então Itapira, um povo ordeiro, um 

povo trabalhador, sabemos de todas as qualidades daqueles que nasceram, daqueles que vieram para 

cá e fincaram suas raízes, formaram suas famílias, tem aqui o seu trabalho, seu emprego e muito 

realizam por nossa cidade. Dizer que, deixo aqui as felicitações pela passagem dessa efeméride e 

que Nossa Senhora da Penha padroeira de Itapira derrame suas bênçãos sobre todos àqueles que 

residem em solo itapirense, porque vivemos momentos de muitas dificuldades e hoje temos que 

agradecer a Deus, agradecer por estarmos vivos, por estarmos aqui e podendo de uma forma ou de 

outra fazer o melhor para nossa população, e ser grato a Deus, às pessoas e todos aqueles que nos 

rodeiam. Nós sabemos que um dia não estaremos mais aqui, mas que fizemos parte da história dessa 

querida e dessa linda cidade. Como já disse a nossa bandeira de Itapira né, “Pulchra et Decora” quer 

dizer Bela e Ornada, então a gente traduz para o bom português uma cidade bela, um povo muito 

acolhedor, e que sempre recebe com muito carinho aqueles que vem ou para ficar ou vem nos 

visitar. Desejar a todos então, aos itapirenses, moradores da cidade, os moradores de Barão, de 

Eleutério, Ponte Nova, toda a zona rural, todos aqueles que contribuem direta e indiretamente para a 

nossa cidade. Feliz 24 de Outubro povo de Itapira, e que Deus nos ilumine e nos de graças e saúde 

para continuarmos aqui a fazer o melhor por nossa cidade. Muito obrigada!” A seguir faz uso da 

palavra o vereador LEANDRO HENRIQUE SARTORI: “Boa tarde mesa diretora. Boa tarde 

demais vereadores. Boa tarde imprensa. Boa tarde funcionários dessa casa, e boa tarde a você que 

está assistindo a sessão da Câmara via redes sociais, via site aqui da Câmara Municipal. Nossa fala 

de hoje é fazer o resumo, um pouquinho da atuação do mandato nessa última semana, falar um 

pouquinho do que nós realizamos, fizemos, o que conversamos, além das conversas com a 

população, trazendo as reivindicações dela. Nessa semana nós participamos de um ano né da 

preservação da App do Morro do Gravi, já fez um ano, fez agora Sete de Setembro, uma ação dos 

moradores da comunidade, da sociedade civil e membros também do nosso partido e agora a 

comunidade lá no Morro do Gravi comemorou um ano da segurança dessa APP com oficina de 

compostagem feita né pela Odete, muito bem feita por ela, plantio de árvore nativas, que preservou 

ali a mata e preservou também nascentes de córregos, de água naquela região, sempre lembrando 

como foi nosso slogan ano passado “na App não”. Então não é para passar por cima da App, área 

der preservação permanente da cidade. Outra coisa que o mandato fez né, no caso participou, foi 

aqui da sessão da Câmara do Fundo Municipal de Aposentadorias e Pensões e ficamos muito felizes 

pelo relato do Sidney Jorge que ele fez as contas e deixou claro aqui né, que as contas do fundo 

estão equilibradas, as contas do fundo estão bem e não há necessidade de fazer uma reforma 

previdência aqui no município de Itapira. Isso é muito legal ouvir do próprio fundo isso, porque nós 

vamos vendo né o que está acontecendo em São Paulo, nossos colegas funcionários públicos de São 

Paulo estão passando, tanto São Paulo no sentido o que, São Paulo capital né, como também 



rolando no estado. Faustinho, algum tempinho atrás você colocou aqui na Câmara né, a Moção de 

Repúdio na PLC 26, toda a câmera aqui aprovou, foi aprovado requerimento que você fez, 

infelizmente a Alesp aprovou isso aí na última terça-feira, foi aprovada daqui a câmera, nós 

mandamos até tentando angariar votos, por 50 votos a Alesp aprovou incluindo o voto do deputado 

itapirense Barros Munhoz. Então é importante isso, a PLC 26 tira direito dos Servidores Públicos e 

também agride o serviço público precarizando ainda mais. E aí tive que pregar a coerência né, 

muitos não gostam da minha posição aqui contra a PL 30, mas a coerência, se também é contra a PL 

30 aqui, também deveria ser coerentes e ser contra a PLC também lá em São Paulo, então um ponto 

importante nisso tá. É, dentro dessas coisinhas que nós estamos conversando, eu quero né ouvir, 

acabei de assinar, o Luan fez um requerimento também pelo Muro Retrato, acho que é um projeto 

maravilhoso, feito pela, contemplado pela Lei Aldir Blanc, espalhou fotografias pela cidade inteira, 

destacando né o seu Arnaldo, quero deixar também esse recado. Nós também participamos do 

lançamento né, do programa Entre Laços aqui da Secretaria Municipal de Promoção Social, foi 

muito legal e estamos ansiosos amanhã pela Live e também chegou na Câmara a Renda né, o 

Programa Municipal de Transferência de Renda, muito importante para esse momento de crise que 

vivemos aqui na cidade. É, mais uma vez, insistimos na nossa lei de agricultura urbana comunitária, 

mais uma vez reescrevemos, refazemos isso, usaremos o trâmite aqui na Câmara sem nenhum 

problema, vamos lá de novo, começar a caminhar, sempre deixando que essa lei não é pessoal, é 

coletiva, é feita e pensada aqui no núcleo meio ambiente, então mais uma vez tá colocada hoje. E 

para quase acabar, duas coisinhas, quero deixar também claro né, a gente fez uma reunião com o 

PSOL de Pedreira, agradecer a troca de ideias, propostas, o PSOL de Pedreira encabeçou na cidade 

o auxílio social e foi votado e aprovado pela Câmara Municipal de Pedreira. Parabéns a todo mundo 

lá do PSOL de Pedreira, e que nossas ideias que trocamos gerem frutos para nossa região também 

aqui, não só na baixa mogiana, mas também no Circuito das Águas. É domingão, Itapira faz 201 

anos e nós temos que deixar claro né, desejamos a todos moradores que constrói a cidade serviços 

públicos de qualidade, solidariedade com os mais pobres, participação política nas decisões, que 

esses 201 anos continue construindo Itapira. Quem constrói Itapira é você com seu suor, seu 

esforço, sua luta, a luta do seu povo. Então parabéns Itapira, que venham mais 200. Obrigado, ótima 

sessão a tosdos!” A seguir faz uso da palavra o vereador FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS: “Boa 

tarde Presidente. Boa tarde vereadora Maísa. Boa tarde demais colegas vereadores. Boa tarde 

funcionários da casa, imprensa aqui presente, internautas, população itapirense. Hoje eu gostaria de 

falar, iniciar a minha fala, falando, praticamente complementando o que o Vereador Leandro disse 

aqui. Na semana aqui de comemoração do aniversário da nossa linda Itapira 201 anos, começamos 

bem a semana inaugurando, dando o pontapé inicial ao Programa da Família Acolhedora, com bom 

público, uma boa aceitação, o projeto foi aqui aprovado por todos aqui da Câmara de forma 

unânime, Parabéns a todos vereadores também, e conversando com os demais colegas dos 

legislativos da região, foi só elogio e procura para fazer igual na cidade, até a palestrante na hora lá 

disse mesmo que Itapira saiu na frente com esse projeto, então é mais uma iniciativa aí da nossa 

gestão, colocando sim projetos para o bem do cidadão itapirense, em prol da cidade de Itapira. Hoje 

também gostaria aqui de antecipar um pouco e também é, vamos dizer assim, um presente de 

aniversário para população, o projeto da transferência de renda, o Programa Municipal de 

Transferência de Renda, o PAS, programa de apoio social, é mais um trabalho, uma ideia, iniciativa 

da nossa gestão, que como o próprio Prefeito disse na terça-feira no lançamento da família que sim, 

além do desenvolvimento da Saúde, Segurança, estamos sim preocupados, tanto que não deixamos 

de lado o principal foco nosso também como a própria palestrante disse também, que o foco vai ser 

pós pandemia, a renda, o desenvolvimento, a preocupação com a população e nossa gestão, num 

trabalho conjunto aí, estamos lançando esse programa que resumidamente vai procurar buscar na 

transmissão de renda para as pessoas de baixa renda, evitando a situação de vulnerabilidade tá. Isso 

daí é uma preocupação nossa, não só com desenvolvimento, mais sim com o bem-estar da nossa 

população. E outra coisa que eu gostaria de comentar aqui também, a gente não estamos deixando 

de lado não, estão falando de segurança, segurança, é só a gente ver nos jornais que está em todo 

lugar, a nível nacional tá, teve um vídeo que viralizou, todo mundo tá falando, tá faltando a 



segurança. Se está, não é totalmente a culpa nossa, a nossa parte sim estamos sim injetando na 

segurança, o concurso tá aí, serão 30 vagas preenchidas, estamos, tem um crédito aqui que vai 

passar hoje aqui para nós aprovarmos que é mais uma aquisição de mais uma viatura para a Guarda 

Municipal, então estamos também trabalhando a fundo e afinco na segurança pública, como 

também na saúde, não deixamos a desejar com a construção do hospital lá, de solidariedade quando 

estava no auge a pandemia novamente, então resumindo, no nosso aniversário aqui de 201 para 

Itapira, um resumo da nossa sim atitude tanto na Saúde, na Educação, na Segurança e agora, 

principalmente, também com o bem-estar da população. Gostaria aqui de fazer um convite para a 

população em geral , para o dia 24, no dia do aniversário da nossa linda Itapira, vamos nos 

encontrarmos no Parque Juca Mulato para hasteamento dos pavilhões, todos convidados para às 8 

horas em frente à Casa da Cultura João Torrecillas Filho. É só isso, obrigado Presidente, uma boa 

sessão a todos.” A seguir faz uso da palavra o vereador MINO NICOLAI: “Boa tarde senhora 

presidente, membros da mesa, companheiros vereadores, funcionários dessa casa, público que nos 

assiste. Eu subi aqui hoje, a gente apesar de estar sempre aqui no meio político né, o Carlinhos já 

falou de descrever um pouco do tempo da história da fundação de Itapira, eu gostaria assim de falar, 

que hora boa né, Itapira em seu 201º primeiro ano né, 201 anos de vida né, parece pouco tempo, 

mas é tempo para chuchu, muito tempo. E eu já quase meus 60 anos, sempre acompanhei meu pai e 

quanta história a gente sabe de Itapira, e eu me lembro ainda do abatedouro municipal, onde hoje é 

a Rodoviária, tudo de estrada de terra, ali só tinha casas antigas, quantas famílias trabalhavam ali e 

eu sempre acompanhando o meu pai e a história foi se escrevendo né, e só para dizer que a gente 

que vive no meio político, o quanto é importante a gente saber até onde a nossa contribuição como 

cidadão, até onde a gente pode ir ou cobrar aquilo que a gente faz. Eu me lembro da história que o 

meu avô chegou aqui, meu bisavô Augusto Nicolai chegou aqui em 1853. O vô Jordão Nicolai 

nasceu em 1901, meu pai Hélio Nicolai 1927, e eu em sessenta e dois, o mais novo de cinco irmãos. 

Por que que eu tô dizendo isso? Duzentos anos, quantos itapirense contribuíram, cada um do seu 

jeito, cada um da sua forma, cada um com seu poder aquisitivo, cada um com seu conhecimento 

cultural e nós passamos esses 200 anos. Mas o que é importante 200 anos para nos ensinar para 

mostrar e nos colocar no verdadeiro patamar de seres humanos. Nós estamos aqui de passagem né, a 

gente que atinge aí 70, 80 anos tem uma vida tão longa e tanta coisa acontece e na verdade se 

parece pouco tempo né, e o que o tempo faz? Coloca cada um no seu lugar, porque nós, 

principalmente políticos, a gente participa, faz e geralmente têm o costume de se vangloriar, alguns 

né, não são todos, e achar que são sempre melhor do que os outros. “Eu fiz isso! Eu que sou 

poderoso, eu que sou aquilo, e acho que todo ser humano esquece que nós estamos aqui para 

cumprir uma etapa, estamos aqui de passagem e temos que aprender a interagir e assim a 

humanidade seria melhor, sabe, cada um fazer a sua parte sem querer ser melhor do que ninguém ou 

ser mais do que alguém, que o ditado é sábio né: partindo daqui todos somos iguais né, voltaremos 

ao pó e mesmo assim as pessoas não acreditam. Então, eu queria dizer para a população de Itapira 

que são 200 anos de prosperidade. Quantas famílias, quanto trabalho, quantas empresas, quantas 

lutas né, que a gente fala em 1945, parece tão distante, Guerra Mundial que assolou o planeta, a 

outra foi em 1917 né, que teve seu período, revolução em 32 e a humanidade vai aprendendo e 

assim mesmo, muito se deixa para trás e o ser humano ainda não aprendeu que nós temos que andar 

de mão dadas e sermos melhor para nós mesmos né, porque 200 anos significa praticamente nada e 

é um grande tempo que passou e deixou uma lição pra gente. Então quero dia 24 de outubro, em 

meu nome aqui, de todos nós vereadores, dos funcionários dessa Casa, todos, sem exceção, desejar 

um feliz aniversário a população de Itapira, e que nós possamos ser um exemplo de união, que a 

gente possa fazer pós pandemia a nossa cidade muito melhor do que ela pode ser, com sabedoria e 

com grandiosidade de todos nós, todos, o mais pobre ao mais rico, o de cor, seja de qual cor for, de 

qualquer religião que seja, vamos nos unir e fazer que a gente construa uns 100 anos que venha para 

frente com muita sabedoria tá ok. Um grande abraço Itapira, um grande abraço população de 

Itapira, um abraço a todos. Obrigado Presidente!” A seguir faz uso da palavra o vereador ANDRÉ 

LUIS SIQUEIRA: “Boa tarde Presidente. Boa tarde os demais vereadores. Ver o Minão falar aqui 

é difícil, Minão fala bonito né. Eu só quero deixar o agradecimento hoje aí ao secretário Antônio 



Carlos, que vem fazendo um excelente trabalho aí, ao Adolfo Bellini, que vem se empenhando em 

cada vez mais, se não me engano amanhã vai estar entregando a ponte aí que foi feito entre Itapira e 

Pinhal, não foi só o prefeito daqui que fez né, parece que lá tão até meio brigando lá né, que acha 

que foi só lá também, não foi! Foi parceria junto o prefeito daqui, e a Prefeita lá de Pinhal, isso é 

muito importante para nossa cidade, a ponte ficou excelente. Quero agradecer um pedido que eu fiz 

também na descida ali do viaduto Tiradentes, tá ficando muito bonito lá, e pode ser que alguns fala 

assim que não é importante, mas é importante sim, porque eu só vi aquilo lá pronto já, e aí você vê 

umas fotos do que era antigamente, é que nem o Mino sempre brinca com a gente né, que a gente é 

do lado de lá do rio, e hoje você passa ali, ficou coisa mais linda e a intenção é e reformar os outros 

também, dá uma iluminação melhor nos outros viadultos. Pode ser que alguns acham que não é 

importante uma iluminação, mas é assim, e ali estava bem escuro, e agora com essa nova 

iluminação vai ficar show de bola. Eu queria também deixar aqui os parabéns para nossa cidade né, 

Graças a Deus eu tô aqui para comemorar se Deus quiser no domingo aí o aniversário da cidade, 

200 anos da nossa cidade, 201 anos né. E também não poderia deixar de dar os parabéns para a 

Vivian que vem fazendo um excelente trabalho aí, por ser filha do Prefeito, sobrinha do Mino aí, ela 

tem uma responsabilidade aí, que ela gosta de ajudar todo mundo, ela procura ajudar todo mundo, é 

uma excelente menina. Então parabéns aí, que no dia 24 também é aniversário dela. E não poderia 

deixar também de dar os parabéns para o meu moleque, o Rafael, menino de ouro, vai completar 

seus cinco anos também no dia 24, então é um dia importante para nossa cidade e para minha vida 

também. Então filhão, beijão, papai te ama, que Deus continue iluminando a sua vida, nossa vida 

né, sua mãe e seu pai, nossa família e agradeço a todos tá. Aparte vereador Mino Nicolai: “Só 

queria uma partezinha. Em relação a ponte, gostaria que todos lembrassem que em 2005, primeiro 

ano da primeira administração do Toninho Bellini, a ponte estava interditada. Foi feito uma 

parceria, reformou-se, ficou muito caro na época. Passaram-se depois oito do Toninho, oito anos do 

prefeito Paganini aonde em 2015/16 teve um problema a ponte foi de novo estragada e deteriorada e 

de novo agora a primeira coisa que se procurou foi reformar ponte. Então eu queria deixar aqui um 

parabéns a toda equipe da prefeitura, que quem for, tem até a foto que me mandaram hoje, foi um 

serviço maravilhoso, então mais uma vez o prefeito Toninho Bellini fez e outros ainda querem levar 

o mérito. O mérito não é só dele, o pessoal de Pinhal ajudou e foi realmente uma união de forças 

que fez novamente a ponte estar lá presente e pronta para ser usada, tá ok? Obrigado!” Continua 

com a palavra o vereador André Siqueira: É isso aí presidente. E lá é um lugar que o pessoal usa 

muito né, e a gente tem que dar os parabéns para a prefeita lá também, que não mediu esforços aí 

para estar nos ajudando aí, fazer essa parceria e ficou uma ponte bonita a todos os servidores lá, que 

eu tive no local lá, não é fácil fazer uma ponte daquela lá não. Então dá os parabéns para eles lá, o 

pessoal merece. É isso aí, obrigado, uma boa tarde a todos!” Não havendo nenhum Vereador 

inscrito para fazer uso da palavra no Pequeno Expediente, a Sra. Presidente declara-o encerrado e 

passa ao EXPEDIENTE. A seguir, a Senhora Presidente passa a leitura do seguinte documento: 1º) 

Em discussão e votação a Ata da 34ª Sessão Ordinária, realizada no dia 07 de outubro de 2021. 

DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de 

outubro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 2º) Em discussão e votação a Ata da 

35ª Sessão Ordinária, realizada no dia 14 de outubro de 2021. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de outubro de 2021. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. Em seguida a Sra. Presidente solicita à Primeira Secretária para que proceda a 

leitura das matérias constantes do Expediente. Passamos aos Ofícios: 3º) Ofício Especial: 

Apresenta ao plenário o balancete dos recursos recebidos e das despesas realizadas referentes aos 

meses de julho, agosto e setembro de 2021. Autoria. Beth Manoel DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 21 de outubro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

4º) PARECER Nº 113/2021: Referente ao TC. 00006774.989.16-4 e TC. 002654.989.20-1 

(Reexame). Município de Itapira. Exercício 2017. Responsável: Prefeito José Natalino Paganini. 

Presidente da Comissão Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, 

Esporte e Lazer: André Luís Siqueira. Relatora: Maísa Gracinda Fernandes. Data: 20/10/2021. Sra. 

Presidente. Srs. Vereadores. 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 2017 da Prefeitura Municipal de 

Itapira. Preliminarmente esclarece-se que é de competência da Câmara Municipal julgar as contas 

do Executivo, com o auxílio do Tribunal de Contas que emite Parecer Prévio, porém não 

vinculativo. Assim se posicionou o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, como segue: 

COMPETÊNCIA – PREFEITO – CONTAS – REJEIÇÃO – INELEGIBILIDADE. Ao Poder 

Legislativo compete o julgamento das contas do Chefe do Executivo, considerados os três níveis – 

federal, estadual e municipal. O Tribunal de Contas é órgão auxiliar, atuando na esfera opinativa 

– inteligência dos artigos 11 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 25, 31, 49, 

inciso IX, 71 e 75 da Constituição Federal. Precedente: recurso extraordinário nº 729.744, Pleno, 

julgado sob o ângulo da repercussão geral, acórdão publicado no Diário da Justiça de 23 de 

agosto de 2017. (STF - Acórdão Re 602070 Agr-segundo / Rj - Rio de Janeiro, Relator(a): Min. 

Marco Aurélio, data de julgamento: 03/10/2017, data de publicação: 27/11/2017, 1ª Turma). 

Referido voto demonstra de forma clara e objetiva que o julgamento das contas do Chefe do 

Executivo pelo Legislativo é uma competência do Poder Legislativo. Passemos à análise das contas 

do Sr. Prefeito, levando em consideração: (1) Julgamento das Contas do Poder Executivo de Itapira 

pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, realizado em 15 de outubro de 2019, sendo que a 

Egrégia Primeira Câmara decidiu emitir parecer prévio desfavorável à aprovação das contas da 

Prefeitura Municipal de Itapira, exercício de 2017, excetuados aqueles atos, porventura, pendentes 

de julgamento neste E. Tribunal. (2) A Prefeitura do Município de Itapira apresentou Pedido de 

Reexame interposto contra parecer prévio desfavorável à aprovação das contas, emitido pela E. 

Primeira Câmara. (3) Em novo julgamento, o E. Plenário conheceu do Pedido de Reexame 

interposto pela Prefeitura Municipal de Itapira e, quanto ao mérito, diante do exposto no voto da 

Relatora, negou-lhe provimento, mantendo-se inalterado o r. parecer prévio desfavorável emitido 

sobre as contas daquela Municipalidade para o exercício de 2017. Determinou, por fim, transitada 

em julgado a decisão, cumpridas todas as providências e determinações cabíveis e verificada a 

inexistência de novos documentos, o arquivamento dos autos. (4) Esta Comissão encaminhou 

Ofício nº 120/2021 ao Sr. Ex-Prefeito Municipal para apresentação de manifestações / justificativas, 

as quais foram apresentadas. Analisando o Parecer Prévio do TCE-SP e a decisão proferida pelo 

Tribunal Pleno do TCE-SP face ao Pedido de Reexame, bem como seus respectivos fundamentos, 

foram apresentados os seguintes tópicos que fundamentaram a reprovação das contas: 1. 

Desequilíbrio dos resultados econômico-financeiros. 2. Inadimplência frente aos Encargos Sociais 

devidos ao RPPS. 3. Inadimplência frente aos Encargos Sociais devidos PASEP. É o relatório. 

Passa-se à análise do mérito. 1 – Quanto ao Desequilíbrio dos resultados econômico-financeiros: 

No que tange ao desequilíbrio dos resultados econômico-financeiros, esta Comissão traz à baila os 

seguintes argumentos presentes no relatório e voto da Ilustre Conselheira, Cristiana de Castro 

Moraes, fls 8-10: O resultado da execução orçamentária no encerramento do exercício foi 

negativo em R$ 8,3 milhões, equivalente a 4,18% das receitas arrecadadas, completando, assim, 

uma sequência de cinco deletérios déficits orçamentários consecutivos, todos ocasionados pelo 

mesmo gestor, quadro que conduziu a Prefeitura paulatinamente à situação de insolvência frente 

aos seus compromissos de curto prazo, inexistindo amparo em superávit financeiro do ano 

anterior. Nota-se que tal descompasso se processou ao arrepio dos três alertas emitidos pelo 

Sistema AUDESP ao longo do exercício e da manutenção de patamar arrecadatório compatível 

com as receitas orçamentárias do ano anterior, as quais passaram de R$ 199.275.293,86 em 2016 

para R$ 200.171.580,08 em 2017. Como consequência desse novo déficit, a Municipalidade 

aprofundou, em 10,95%, o resultado financeiro negativo vindo do ano anterior, o qual 

representava -R$ 28,7 milhões e se fixou em -R$ 31,8 milhões no desfecho de 2017, montante 

equivalente a mais de 53 dias da Receita Corrente Líquida² e que supera a margem usualmente 

tolerada pela jurisprudência desta Corte, havendo piora no comparativo com o ano de 2016, 

quando a deficiência financeira representava 40 dias da arrecadação. A Prefeitura encerrou 

exercício com crescimento de 12% no estoque de compromissos flutuantes, os quais perfaziam R$ 

44,6 milhões, dos quais R$ 33,07 milhões eram Restos a Pagar Processados (74,11% do total), 



frente aos quais existiam apenas R$ 12,3 milhões em disponibilidades de caixa. A baixa capacidade 

de pagamentos não apenas se traduziu em Índice de Liquidez Imediata de 0,37 como implicou no 

atraso concreto de obrigações junto aos fornecedores, com quebra injustificada da Ordem 

Cronológica de Pagamentos, e no cancelamento de mais de R$ 1,6 milhão em obrigações 

liquidadas, matérias que sequer foram abordadas pelo recorrente nesta oportunidade. Mais uma 

vez é válido esclarecer que mesmo o afastamento integral dos Restos a Pagar Não Processados, os 

quais totalizavam R$ 11.555.239,14, se mostra insuficiente para diminuir o déficit financeiro a 

patamares aceitáveis nos termos da jurisprudência desta Corte, porquanto remanesceriam R$ 

20.296.870,56 sem suporte em recursos financeiros, superior aos R$ 18.025.525,05 que 

correspondem a um duodécimo da RCL, conforme bem demonstrado pela Assessoria Técnica 

especializada. Embora a argumentação da recorrente tenha dado destaque à melhoria alcançada 

no exercício subsequente, verdade é que a análise das contas se pauta pelo princípio da anualidade 

previsto no caput do art. 2º da Lei Federal nº 4.320/1964, frisando-se que os precedentes elencados 

não podem ser aplicados ao caso concreto em exame, já que neles existia um contexto fático de 

outros indicadores positivos que foram ponderadas para formação do juízo favorável proferido 

pelos julgadores daqueles específicos casos, especialmente pela trajetória contínua de déficits 

experimentados. Tendo em vista que a Prefeitura já ostentava déficit financeiro vindo do exercício 

anterior, a postura reclamada pela Lei de Responsabilidade Fiscal seria a produção de resultados 

positivos, capazes de gradualmente reduzir os níveis de endividamento local, a teor do estatuído no 

§ 1º do seu art. 1º e no seu artigo 9º.. Contudo, na contramão dos dispositivos mencionados, a falta 

de maior acuidade na gestão das despesas ocasionou recrudescimento dos resultados negativos e 

piora da situação de iliquidez, avolumando-se a quantidade de obrigações desprovidas de lastro 

financeiro para sua regular quitação, situação contrária às ações saneadoras apregoadas pela 

recorrente. ( grifos nossos). Em suas justificativas a esta Comissão, o Excelentíssimo Senhor, José 

Natalino Paganini, ex-prefeito de Itapira/SP, argumentou que o resultado da execução orçamentária 

não foi produzido em 2017, sendo, na verdade, fruto das omissões herdadas de gestões anteriores. 

Além disso, destaca às fls 14-16 das justificativas apresentadas à esta Comissão os seguintes 

argumentos: Durante a fase defensória perante o Tribunal de Contas, o Requerente demonstrou 

que o resultado orçamentário apurado pela fiscalização está composto por empenhos que não 

comprometeram o orçamento de 2017, isto é, o resultado apurado pela unidade fiscalizadora está 

diretamente influenciado por Restos a pagar Não Processados existentes em 31/12/2017, que 

somaram o montante de R$ 11.555.239,14. Os empenhos não processados estão relacionados a 

obras e serviços não executados, bem como a empenhos vinculados a recursos oriundos de outras 

esferas de governo (convênios), não efetivados ( recursos não repassados ao Município) até 

31/12/2017.`` [...] Se excluída a totalidade dos empenhos não processados existentes em 

31.12.2017, tem-se que o Município de Itapira, em 2017, não teria um déficit orçamentário, mas 

sim um SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO DE R$ 7.853.067,047. Todavia, se desconsiderado ao 

menos as despesas empenhadas em 2017 e canceladas 2018/2019 (R$ 7.853.067,47), teremos um 

déficit orçamentário irrisório de apenas R$ 509.979,37, correspondente apenas a 0,25% das 

receitas arrecadadas. Sob outro ângulo, deve ser observado que o déficit orçamentário aferido pela 

Fiscalização corresponde a apenas 15 dias de arrecadação do Município de Itapira. A Receita 

Corrente Líquida de 2017, somou a quantia de R$ 216.306.300, 61, de modo que a proporção 

correspondente a 30 dias representa a quantia de R$ 17.778.600,05, o que é muito superior ao 

déficit orçamentário apurado pela fiscalização ( R$ 8.363.046,84). Ante o exposto, em relação ao 

desequilíbrio dos resultados econômico-financeiros esta Comissão entende que devem prevalecer as 

seguintes razões fáticas e de direitos no que tange à tomada e julgamento das Contas do Executivo, 

referente ao exercício de 2017, pelo Poder Legislativo: A) O resultado da execução orçamentária no 

encerramento do exercício foi negativo em R$ 8,3 milhões, equivalente a 4,18% das receitas 

arrecadadas. B) A Municipalidade aprofundou, em 10,95%, o resultado financeiro negativo 

vindo do ano anterior, o qual representava -R$ 28,7 milhões e se fixou em -R$ 31,8 milhões no 

desfecho de 2017, montante equivalente a mais de 53 dias da Receita Corrente Líquida. Quanto ao 

resultado financeiro negativo, este extrapolou, em muito, o aceitável pela Corte de Contas. Ressalta-



se que o Tribunal de Contas afasta a impropriedade apenas quando o déficit representa menos de 30 

dias de arrecadação. Deste modo esta Comissão acompanha o entendimento da Corte de Contas. 2 - 

Inadimplência frente aos Encargos Sociais devidos ao RPPS. No que tange à inadimplência 

frente aos Encargos Sociais devidos ao RPPS, esta Comissão traz à baila os seguintes argumentos 

presentes no relatório e voto da Ilustre Conselheira, Cristiana de Castro Moraes, fls 10-11: 

Tampouco vislumbro elementos que alterem as conclusões a respeito dos Encargos Sociais, uma 

vez que não foi afastada a inadimplência do Órgão perante seu RPPS ao longo de todo o exercício, 

restando mais de R$ 7,6 milhões em contribuições não recolhidas , montante que apenas foi 

parcelado após o término do exercício examinado, em situação não amparada pelo Refis Especial 

da Portaria nº 333/20174. A existência de dez acordos de parcelamento anteriores, dois deles 

formalizados para equacionar inadimplências ocasionadas pelo próprio gestor, evidencia a 

contumácia e desídia da Administração em dar cumprimento à legislação previdenciária vigente e 

em garantir o equilíbrio atuarial e financeiro de longo prazo do seu Regime Próprio, situação que, 

pela reincidência, não merece ser abonada por esta Casa. Em suas justificativas a esta Comissão, o 

Excelentíssimo Senhor, José Natalino Paganini, ex-prefeito de Itapira/SP, argumentou que ´´ o 

atraso no recolhimento das contribuições patronais ao Fundo de Previdência, relativamente ao 

exercício de 2017, foi medida que não poderia ser evitada.`` Além disso, destaca às fls 28-29 das 

justificativas apresentadas à esta Comissão os seguintes argumentos: Em 2017, existiam 10 

parcelamentos junto ao RPPS. Destes, 06 (seis) celebrados no início de 2013, referentes a débitos 

deixados pelas gestões anteriores. Além disso, 02 (dois) parcelamentos foram celebrados em 

gestões anteriores ( 2005 e 2008). [...] Diante do volume de valores despendidos para amortização 

do passivo previdenciário, em especial em 2017, não foi possível quitar todas as contribuições 

devidas para o exercício em exame, o que, todavia, foi objeto de parcelamento, sendo devidamente 

amortizado durante a gestão do Requerente. Ante o exposto, em relação à inadimplência frente aos 

Encargos Sociais devidos ao RPPS, esta Comissão entende que devem prevalecer as seguintes 

razões fáticas e de direitos no que tange à tomada e julgamento das Contas do Executivo, referente 

ao exercício de 2017, pelo Poder Legislativo: A) A inadimplência da Prefeitura Municipal 

perante seu RPPS não foi afastada ao longo de todo o exercício, restando mais de R$ 7,6 milhões 

em contribuições não recolhidas. Deste modo esta Comissão acompanha o entendimento da Corte 

de Contas. 3 - Inadimplência frente aos Encargos Sociais devidos PASEP. Em relação à 

inadimplência frente aos Encargos Sociais devidos PASEP pontuou o Egrégio Tribunal de Contas 

do Estado de São Paulo que no mês de janeiro de 2017 houve apenas o recolhimento parcial do 

PASEP. Em suas justificativas a esta Comissão, o Excelentíssimo Senhor, José Natalino Paganini, 

ex-prefeito de Itapira/SP, argumentou que regularizou a situação do PASEP ainda dentro de sua 

gestão. Ante o exposto, em relação à inadimplência frente aos Encargos Sociais devidos ao PASEP, 

esta Comissão entende que devem prevalecer as seguintes razões fáticas e de direitos no que tange à 

tomada e julgamento das Contas do Executivo, referente ao exercício de 2017, pelo Poder 

Legislativo: A) A inadimplência de valores junto ao PASEP e o caráter reincidente das falhas. Deste 

modo esta Comissão acompanha o entendimento da Corte de Contas. Diante de todo o exposto a 

Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara de Itapira OPINA PELA REPROVAÇÃO das 

Contas do Prefeito Municipal de Itapira, exercício de 2017, tendo por base o PARECER PRÉVIO 

emanado no julgamento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e a DECISÃO proferida em 

face ao PEDIDO DE REEXAME interposto pela Prefeitura Municipal de Itapira. É este o parecer. 

Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", aos 20 de outubro de 2021. COMISSÃO DE 

FINANÇAS E ORÇAMENTO. ANDRÉ LUÍS SIQUEIRA - PRESIDENTE. MAÍSA GRACINDA 

FERNANDES - MEMBRO- RELATORA. LUÍS HERMÍNIO NICOLAI - MEMBRO. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 21 de outubro de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 5º) Projeto de Decreto Legislativo nº. 005/2021.- 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 2017”. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. 

SS. "Vereador Antonio Caio", 21 de outubro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 



6º) Projeto de Lei nº. 0071/2021.- Em que o Sr. Maísa Fernandes submete à apreciação do Colendo 

Plenário propositura supra que Dispõe sobre a obrigatoriedade da prestação de socorro aos animais 

atropelados por condutores, no âmbito do município de Itapira e dá outras providências. 

DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", 07 de outubro 

de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 7º) Projeto de Lei nº. 0072/2021.- Em que o 

Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Dispõe 

sobre o Programa Municipal de Transferência de Renda - PAS - (Programa de Apoio Social). 

DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", 07 de outubro 

de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 8º) Projeto de Lei nº. 0073/2021.- Em que o 

Sr. Leandro Sartori submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Cria a Lei 

Municipal de Incentivo de Agroecologia Urbana Comunitária de Itapira com objetivo de produzir 

alimentos saudáveis, contribuir com a segurança alimentar, gerar renda e melhorar as condições 

ambientais de áreas urbanas ociosas não-edificadas ou ajardinadas. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", 07 de outubro de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 9º) PARECER nº. 111/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei 

nº 068/2021. RELATORIA: Maísa Fernandes. Senhora Presidente, Senhora e Senhores Edis: As 

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

068/2021, de autoria do vereador Carlos Alberto Sartori, que "Altera o Artigo 2º da Lei 6.076, de 

30/09/2021, que Denomina Vias Públicas localizadas no loteamento José Maria de Campos.", 

acordaram por exarar parecer favorável, eis que a matéria não apresenta impedimento de ordem 

constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, opinam por seu 

acolhimento pelo Colendo Plenário. É este o parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 

20 de outubro de 2021. a) Comissão de Justiça e Redação. Comissão de Finanças e Orçamento, 

Educação, Cultura, Saúde, Promoção Social, Esporte e Lazer. Comissão de Obras, Serviços 

Públicos, Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento. A seguir, pela ordem, o Vereador Carlos 

Alberto Sartori 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 21 de outubro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 10º) PARECER nº. 112/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº 070/2021. RELATORIA: 

Mino Nicolai. Senhora Presidente, Senhora e Senhores Edis: As Comissões que a este subscrevem, 

instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 070/2021, de autoria do Sr. Prefeito 

Municipal, que "Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 500.182,00.", acordaram por 

exarar parecer favorável, eis que a matéria não apresenta impedimento de ordem constitucional, 

legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, por se tratar de convênios com o 

Governo Federal, opinam por seu acolhimento pelo Colendo Plenário. É este o parecer. Sala das 

Comissões Vereador "Pedro Lopes", 20 de outubro de 2021. a) Comissão de Justiça e Redação. 

Comissão de Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, Promoção Social, Esporte e Lazer. 

Comissão de Obras, Serviços Públicos, Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento. A seguir, 

pela ordem, o Vereador Fábio Galvão dos Santos 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 21 de outubro 

de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 11º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00469/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Therezinha de Oliveira Giomo. Autoria. Fábio 

Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de outubro de 

2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 12º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00470/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Anna dos Santos Mazzer. Autoria. Fábio Galvão 

dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de outubro de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 13º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00471/2021.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sra. Maria Aparecida dos Santos Pereira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de outubro de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 14º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00472/2021.- Voto de pesar 

pelo falecimento Sra. Marcelina Leite Medolago. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: 



CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de outubro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel 

- Presidente. 15º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00473/2021.- Voto de pesar pelo falecimento 

Sr. Arlindo Porfírio dos Santos. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 21 de outubro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 16º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00474/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Coutner Sander 

de Paula. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de 

outubro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 17º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00475/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Cláudio Ademir Belli. Autoria. Carlos Alberto 

Sartori. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de outubro de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 18º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00476/2021.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sra. Orlanda Sebastião. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de outubro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 19º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00477/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 

Avelino Fuini. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

21 de outubro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 20º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00478/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Francisco de Assis Braz. Autoria. Beth 

Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de outubro de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 21º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00479/2021.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sr. Izaque Júnior Oliveira Lima . Autoria. Maísa Fernandes. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de outubro de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 22º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00480/2021.- Voto de pesar 

pelo falecimento Sr. José Vergílio Sobrinho. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 21 de outubro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

23º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00481/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Thereza 

Molinari Franceschini. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 21 de outubro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 24º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00482/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Anísio Buzon. Autoria. Beth 

Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de outubro de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 25º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00483/2021.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sr. Miguel Venegas. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 21 de outubro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

26º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00484/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Benedito 

Batista da Glória. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 21 de outubro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. A seguir, seguindo o que 

dispõe o Regimento Interno da Casa, em seu artigo 77 e parágrafo 8º, a Sra. Presidente procede 

homenagem póstuma guardando um minuto de silêncio referentes aos votos de pesares lidos acima. 

A seguir, a Sra. Presidente passa de imediato aos Requerimentos. 27º) Requerimento nº. 

00286/2021.- Voto de Congratulação com o Sr. João Hermínio Amaral, pelo transcurso de seu 60º 

aniversário de nascimento celebrado dia 12 de outubro. Autoria. Mino Nicolai. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de outubro de 2021. 

a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 28º) Requerimento nº. 00287/2021.- Voto de 

Congratulação com o estimado casal Sr. Luiz Telini e Sra. Neusa Aparecida Dionísio Telini, pela 

comemoração de Bodas de Ouro (50 anos de casamento) celebrados no dia 16 de outubro. Autoria. 

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

aos 21 de outubro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 29º) Requerimento nº. 

00288/2021.- Voto de Congratulação com a comunidade católica de Nossa Senhora de Fátima da 

Vila Boa Esperança, na pessoa do Padre André Ricardo Panassolo, pelas festividades em louvor à 

Santa. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de outubro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 30º) Requerimento nº. 00289/2021.- Voto de Congratulação com toda a diretoria e 

funcionários do Centro do Idoso "Vida Mais", na pessoa do Sr. Fernando Schnitzer, pela 

comemoração dos 4 anos de atividades no município. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. 



DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de 

outubro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 31º) Requerimento nº. 00290/2021.- 

Voto de Congratulação com a Sra. Maria Benedita Barrosse Briza, pelo transcurso de seu 68º 

aniversário de nascimento celebrado dia 19 de outubro. Autoria. Carlos Briza. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de outubro de 2021. 

a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 32º) Requerimento nº. 00291/2021.- Voto de 

Congratulação com toda a comunidade de Barão Ataliba Nogueira, pelos 130 anos de fundação, 

comemorado no último dia 15 de outubro. Autoria. Carlos Briza. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de outubro de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 33º) Requerimento nº. 00292/2021.- Voto de Congratulação com os 

idealizadores do Projeto Muro Retrato, pela brilhante homenagem feita aos profissionais da saúde e 

integrantes da Congada Mineira. Autoria. Luan Rostirolla. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de outubro de 2021. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 34º) Requerimento nº. 00293/2021.- Voto de Congratulação com a empresa 

Nucci Engenharia e Segurança do Trabalho, pela recente inauguração de sua sede própria. Autoria. 

Beth Manoel. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 21 de outubro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 35º) Requerimento 

nº. 00294/2021.- Voto de Congratulação com a Sra. Neusa Marmo da Silveira Tenório, pelo 

transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 15 de Outubro. Autoria. Carlos Alberto 

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

21 de outubro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 36º) Requerimento nº. 

00295/2021.- Voto de Congratulação com a Sra. Odete Maria Fracarolli, pelo transcurso de seu 

aniversário de nascimento celebrado dia 19 de outubro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de 

outubro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 37º) Requerimento nº. 00296/2021.- 

Voto de Congratulação com a Sra. Rosa Godoy Grossi, pelo transcurso de seu aniversário de 

nascimento celebrado dia 18 de outubro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de outubro de 2021. 

a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 38º) Requerimento nº. 00297/2021.- Voto de 

Congratulação com a Sra. Olga Cabrelli, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento 

celebrado dia 22 de outubro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de outubro de 2021. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 39º) Requerimento nº. 00298/2021.- Voto de Congratulação com a Sra. 

Elenir Cezaretto Sartorelli, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 11 de 

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

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de outubro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 40º) Requerimento nº. 00299/2021.- Voto de Congratulação com a Sra. Santa 

Zanchetta Moraes, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 11 de outubro. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 21 de outubro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

41º) Requerimento nº. 00300/2021.- Voto de Congratulação com a Sra. Maria Aparecida Alavarci 

Pavinatto, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 15 de outubro. Autoria. 

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

Antonio Caio", aos 21 de outubro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 42º) 

Requerimento nº. 00301/2021.- Requer oficiar o SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto, 

para que promova o serviço de roçagem e limpeza em uma estação elevatória localizada na rua 

Milico, bairro do Cubatão. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de outubro de 2021. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 43º) Requerimento nº. 00302/2021.- Requer oficiar a direção da empresa 

Telefônica/Vivo, para que promova a instalação de antena repetidora de sinal celular no bairro 

Cercado Grande, mais precisamente em área localizada entre as estradas Antônio Gonçalves Fontes 

e José Vieira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 



UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de outubro de 2021. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 44º) Requerimento nº. 00303/2021.- Voto de Congratulação com o Sr. 

Márcio Oliveira Ferraz, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 26 de 

setembro. Autoria. Maísa Fernandes. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 21 de outubro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

45º) Requerimento nº. 00304/2021.- Voto de Congratulação com a Guarda Municipal Sra. Márcia 

Paula Antônio, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 20 de outubro. 

Autoria. Maísa Fernandes. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 21 de outubro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 46º) 

Requerimento nº. 00305/2021.- Voto de Congratulação com a empresa Espaço Habitare Pisos e 

Acabamentos, pela recente comemoração de um ano de atividades no município. Autoria. Beth 

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

21 de outubro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 47º) Requerimento nº. 

00306/2021.- Requer do Sr. Prefeito, informações sobre os motivos que levaram à retirada do 

segundo consultório odontológico na UBS "Dr. Décio Galdi", no Istor Luppi. Autoria. Carlos 

Alberto Sartori. A seguir, o vereador Mino Nicolai, manifesta interesse em discutir a presente 

matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de 

outubro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 48º) Indicação nº. 00413/2021.- 

Sugere ao Sr. Prefeito, melhorias na escadaria que liga a rua Cel. Francisco Cintra e Av. dos 

Italianos. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 21 de outubro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

49º) Indicação nº. 00414/2021.- Sugere troca de lâmpadas e manutenção na Academia ao Ar Livre 

localizada no bairro Hélio Nicolai. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de outubro de 2021. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 50º) Indicação nº. 00415/2021.- Sugere ao Sr. Prefeito, determinar à 

Secretaria de Saúde, o retorno do segundo consultório odontológico na UBS "Dr. Décio Galdi", no 

Istor Luppi. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 21 de outubro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

51º) Indicação nº. 00416/2021.- Sugere ao Sr. Prefeito, determinar aos departamentos competentes, 

promover obras afim de evitar novos alagamentos no cruzamento das ruas Carlos Bellini e 

Lourenço Felipe, no Jardim Camboriú. Autoria. Leandro Sartori. DESPACHO: AO PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de outubro de 2021. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 52º) Indicação nº. 00417/2021.- Sugere estudos visando a instalação de 

academia ao ar livre e playground para crianças no bairro Morada do Sol. Autoria. Carlos Briza. 

DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de outubro 

de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. Esgotadas as matérias constante do Expediente, 

a Sra. Presidente passa de imediato à = ORDEM DO DIA = 1º) Em primeira discussão o Projeto 

de Lei Complementar nº 0025/2021.- Cria Zona de Urbanização Especifica, para fins de 

implantação de parcelamento do solo com lotes predominantemente residenciais. Autoria: Prefeito 

Municipal. A seguir, pela ordem o vereador Leandro Sartori: "Sra. Presidente, segundo a lei nº 

5366/2015, nesta lei precisaríamos ter relatórios do SAMA, CONDEMA e SEPLAN e nós não 

temos anexado o relatório do Seplano, então eu requero o adiamento por 6 dias para que os 

documentos sejam anexados." A Sra., Presidente coloca em votação o requerimento de adiamento 

de seis (06) dias. Rejeitado menos três (03) votos dos vereadores Carlos Alberto Sartori, Carlos 

Briza e Leandro Sartori. Continua em discussão o Projeto de Lei Complementar: Faz uso da palavra 

o vereador LEANDRO SARTORI: “Senhora Presidente, demais vereadores, venho ocupar essa 

plenária para nós conversarmos um pouquinho, um pouco mesmo sobre PLC 25, um pouco mais 

sobre a questão das Zues no geral. É, eu pedi adiamento em uma semana por duas questões né: a 

primeira no caso regimental mesmo, que a questão de não ter o relatório Ceplan, e a outra questão é 

que na matrícula, no caso, o dono, proprietário que tá na matrícula não é o mesmo nome do 

requerente que pede a Zues. Então tem essas coisas que poderiam ser resolvidas para que seja 

aprovada esta lei na maior né, mais tranquilo e com toda ela feita e terminada aqui dentro da 



Câmara. Então são duas questões. É, sempre que entrar uma Zue aqui, vocês vão me ouvir falar 

algumas coisas. É, primeiramente, as Zues sempre é, para população que assistindo, uma área, é 

uma zona de urbanização específica, uma possibilidade, uma área isolada, uma área rural ser 

integrada à área urbana. Então, isso aconteceu muito no último governo, se não me falha a memória 

foram 19 Zues criadas no último governo. Essa é a sexta Zue que está sendo criada nesse governo, e 

Itapira está sendo o que? Itapira está sendo jogada para a zona rural, e junto né com isso nós vamos 

começar a pensar, pensar no plano diretor da cidade e pensar na cidade que nós, nós cidadãos tá 

gente, queremos e nós então devemos buscar aqui. Uma Zues gente, ela incentiva o espaçamento, 

ela incentiva então o espaçamento entre as áreas urbanas. Ela incentiva muitas vezes a construção 

de grandes condomínios, incentiva inclusive uma segregação espacial. Nisso, esse espaço em 

branco, com o tempo vem sendo ocupado pelas Zues, porque não temos informações a mais sobre 

ela, tá, falando nas Zues em geral, ela pode afetar áreas de Proteção Ambiental, como ia acontecer 

no Morro do Gravi, que aconteceu lá, devastar uma APP, no meio dela. Ela vai, com toda a certeza, 

a Zues, fazer exploração de terra, e sempre lembrando né, nossa Constituição deixa claro, a terra, a 

propriedade, ela tem que ter uma função social, isso é a constituição, não é eu, Leandro ou aqui a 

Câmara. Então nós temos que pensar em projetos de cidades, temos que pensar em políticas 

públicas que ocupem espaços mais próximos da população, propriedades mais próximas aqui, 

logicamente não para fazer especulação imobiliária, para fazer ZEIS, zonas de interesse social. A 

população tem que estar próximo aqui do próprio núcleo da cidade, a cidade tem que ser compacta, 

as pessoas tem que fazer as coisas também não só de carro, mas também a pé e sempre quando 

penso em ZUE, eu penso no custo que isso vai ter para a administração municipal. Custo com 

conexão urbana, o custo com a ligação de água, custo com outras coisas mais. Então, nós sempre 

vamos votar, sempre né, uma ZUE que não tem essa, que seja longe, nós sempre vamos votar contra 

esse projeto na Câmara, e sempre conversar, dialogar com os vereadores, e dialogar com a 

população que nós temos que pensar muito no plano diretor, que vai chegar aqui nessa Casa de Leis 

no ano que vem, ia ser esse ano, mas com a pandemia vai ser ano que vem, sempre pode ser até o 

segundo ano da atual administração e pensar que cidade nós queremos e como ela vai ser ocupada. 

Obrigado aos demais vereadores, obrigado a você que está assistindo.” A seguir, não havendo mais 

nenhum vereador querendo fazer uso da palavra a Sra., Presidente coloca em primeira votação o 

Projeto de Lei Complementar. Aprovado menos um (01) voto do vereador Leandro Sartori. Em 

virtude de o projeto ter recebido voto contrário, a Sra., Presidente despacha a matéria para a Ordem 

do Dia da Próxima Sessão. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. SS. 

"Vereador Antonio Caio", em 21 de outubro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

2º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 0068/2021.- Altera o Artigo 2º da Lei 6.076, de 

30/09/2021, que Denomina Vias Públicas localizadas no loteamento José Maria de Campos. 

Autoria: Carlos Alberto Sartori. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, a 

Sra. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 068/2021. Aprovado por 

unanimidade. A seguir pela ordem o vereador Carlos Alberto Sartori, tendo em vista que o projeto 

foi aprovado por unanimidade, requer e a Casa aprova por unanimidade, a dispensa da segunda 

discussão e passe de imediato à segunda votação da matéria. A sra., Presidente acatando o 

requerimento verbal acolhido pelo Douto Plenário, coloca em segunda votação o Projeto de Lei nº 

068/2021. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE EM 

PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES. SS. "Vereador Antonio Caio", em 21 de outubro de 

2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 3º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 

0070/2021.- Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 500.182,00. Autoria: Prefeito 

Municipal. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, a Sra. Presidente coloca 

em única votação o Projeto de Lei nº 070/2021. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: 

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

em 21 de outubro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 4º) Em única discussão o 

Requerimento nº 00306/2021.- Requer do Sr. Prefeito, informações sobre os motivos que levaram 

à retirada do segundo consultório odontológico na UBS "Dr. Décio Galdi", no Istor Luppi. Autoria: 

Carlos Alberto Sartori. A seguir, o vereador Luan Rostirolla, solicita vistas da matéria. 



DESPACHO: VISTAS AO VEREADOR LUAN ROSTIROLLA. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 21 de outubro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - 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 e seus colaboradores, 

internautas, os funcionários da Casa, e declaro encerrado os trabalhos da presente sessão. DO QUE, 

PARA CONSTAR, LAVROU-SE ESTA ATA. 
 


