
ATA DA 25ª Sessão Ordinária, realizada aos 05 de agosto de 2014. Presidente: CARLOS 

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

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

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

ALBERTO SARTORI, CÉSAR AUGUSTO DA SILVA, DÉCIO DA ROCHA 

CARVALHO, JOILSON BATISTA MILITÃO DA SILVA, JULIANO FELICIANO, 

LUIZ ANTONIO MACHADO, MARCOS PAULO DA SILVA, MAURÍCIO 

CASSIMIRO DE LIMA, PEDRO TADEU STRINGUETTI e RAFAEL DONIZETE 

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

presente Sessão, e dá inicio imediato ao PEQUENO EXPEDIENTE. A seguir, o Sr. 

Presidente passa a palavra ao Pastor Edson Laércio de Oliveira para que proceda a uma 

oração. Isto feito, como primeiro orador inscrito, faz uso da palavra o Vereador Sr. CÉSAR 

AUGUSTO DA SILVA: “Boa noite a todos. Venho a esta tribuna para fazer um alerta as 

pessoas que ampliaram a construção de seis imóveis. Várias pessoas me procuraram 

alegando que receberam uma carta com uma foto de sua propriedade. A mesma informava 

que os proprietários deveriam comparecer ao local mencionado para regularização do 

imóvel. Algumas pessoas me disse que chegando ao local especificado o responsável pelo 

atendimento alegou que havia a necessidade da contratação de um engenheiro, mas o 

estranho é que essa pessoa já possuía o cartão de determinado engenheiro. Então, gostaria 

de dizer a todas as pessoas que receberam essa carta para não procurarem nenhum 

engenheiro, pois os próprios proprietários podem medir seus imóveis e levar até o setor de 

Engenharia da Prefeitura. Vejo que Itapira é o primeiro município do Brasil a receber dois 

carnês de IPTU. Obrigado e boa noite a todos.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. Depois de um recesso parlamentar 

novamente retornamos a esta Casa na data de hoje, mais especificamente dia 05 de agosto. 

Não poderia deixar de explanar e fazer algumas considerações com relação a tudo aquilo 

que foi levantado junto a imprensa através do Executivo envolvendo o prefeito municipal e 

vice-prefeito. Essa dobradinha pediu votos para todos Itapirenses ao longo de 2012. 

Bateram na porta de mais de 20 mil casas. Percorreram praticamente todas as indústrias e 

igrejas de diferentes cultos. Após um ano e meio de governo Paganini, em uma sinuca 

danada, um caso grave na qual o prefeito acusa vice-prefeito e prefeito vai até a rádio para 

fazer uma explanação de seu modo sem dar a oportunidade de diálogo. Nem ele sabe se os 

cheques são do Banco do Brasil ou do Santander conforme a imprensa noticiou há duas 

semanas. Venho a esta tribuna para falar ao cidadão Itapirense que votou no governo 

Paganini na última eleição. Os dois foram de cara limpa pedir o voto de cada cidadão 

Itapirense e agora os dois estão manchados e com a cara suja. Ninguém sabe quem está 

com a razão e ninguém sabe quem está dizendo a verdade. Acusações foram levantadas. 

Essas acusações envolvem cheques do prefeito, além de desvio de dinheiro público. É uma 

situação que deve ser muito bem investigada, fiscalizada e analisada através desta Casa de 

Leis. A população deve analisar em quem votou na última eleição, quem foi seu candidato 

a prefeito, quem era o vice-prefeito, quem eram os vereadores e o que fazem cada um dos 

três. Todos votam e pagam imposto. Não sei se a primeira afirmação recai no contexto atual 

da administração municipal Paganini. Cada cidadão tem o poder de analisar o voto que deu 

ao prefeito e vice-prefeito. Com relação aos impostos posso falar que tornou-se uma 



realidade dessa administração ao longo de 2013... Inúmeros impostos aumentaram ao longo 

de 2013. Estamos diante de uma grande encruzilhada. De um lado está o prefeito municipal 

Paganini tentando de todas as formas desprezar e acusar publicamente os delitos, segundo 

ele, praticados pelo seu vice-prefeito, Sr. Dado Boreti, incluindo no pacote o seu irmão 

Flávio quando falou de seus cheques trocados e depositados na conta do SAAE. De outro 

lado o Dado, vice-prefeito dos vereadores da base do governo Paganini, foi usado na 

campanha no pretexto de apagar a imagem da venda do SAAE ou uma possível volta da 

Sabesp conforme todos já sabem. Os vereadores foram até o palanque dizer isso. Inclusive, 

está na proposta de governo do Paganini. A população observa atentamente a briga de 

companheiros de palanque na eleição de 2012. Todos têm o dever e o direito de tirar suas 

conclusões. Se votaram corretamente no Paganini ou no Dado... Percorreram a cidade a 

procura de votos tentando obter a confiança dos Itapirenses. O slogan dizia uma nova forma 

de fazer política. Pergunto. Se foi o próprio Paganini que nomeou o Dado para assumir a 

presidência do SAAE, ele também é corresponsável por todas as falcatruas que ele afirmou 

durante o primeiro semestre de 2013 conforme ele mesmo disse através da Rádio Clube de 

Itapira. O prefeito Paganini tinha ciência das falcatruas do SAAE até a emissão e troca dos 

cheques na autarquia ou ele também era conivente? A obrigação do gestor público é saber 

como anda e como se gasta o dinheiro público em cada secretaria. A autarquia do SAAE 

não é diferente. Conforme ele mesmo disse... São palavras do prefeito municipal e de seu 

vice. “Houve uma farra de dinheiro público em Itapira em mais de R$ 2.000.000,00 e 

cheques do próprio prefeito trocados no SAAE.” Esse período envolve o primeiro semestre 

de 2013. A administração Paganini, vice-prefeito e presidente do SAAE, Sr. Dado, onde 

todos nesta Casa de Leis sabem. Como era feita a contabilidade do SAAE? Havia 

fechamento do caixa diariamente, mensal ou ficava aberto o ano inteiro? Essa contabilidade 

era enviada ao Tribunal de Contas ou maquiava-se números e cifras para ter um parecer 

favorável? Fica a dúvida dos anos que a auditoria levantou e dos seis meses que o Paganini 

era prefeito e o Dado era vice. Temos que considerar o mesmo nesse primeiro semestre de 

2013. A auditoria foi até o primeiro semestre de 2013. A gestão Paganini e Dado Boreti... 

Alguém acredita no que o prefeito falou se o mesmo nem sabe qual era o banco... Se era 

Banco do Brasil ou Santander em relação aos cheques emitidos no valor de R$ 10.000,00 

cada? Uma dúvida. O prefeito ganha mais ou menos líquido cerca de R$ 13.000,00 por 

mês, sendo que o mesmo doou para a Esportiva R$ 92.000,00. Qualquer empresário em sã 

consciência pela circunstância e pelo momento econômico do país tem essas dúvidas em 

relação as essas altas cifras doadas a Esportiva. Meia verdade é a confirmação de uma 

grande mentira. Uma coisa é real. As denúncias destruíram a imagem do SAAE e querem 

que o povo de Itapira acredite em quê? Fica a minha pergunta. O Paganini e o Dado 

somente poderão lavar as suas emporcalhadas imagens mesmo que custe o cargo de cada 

um, caso o Ministério Público fizer sua parte, convocando uma coletiva a fim de contar 

tudo o que sabem sobre a relação promiscua de seus cargos e a relação do dinheiro público 

desviado e os cheques do prefeito depositados na conta do SAAE. Somente assim 70% da 

população que votou nos dois, assim como 100% da população Itapirense, vão ter a 

confiança naquele que está falando a verdade. A nossa autarquia merecia e merece mais 

respeito por parte de seus governantes, prefeito e vice-prefeito. Talvez a verdade dita por 

cada um mostrará em quem acreditar nessa vergonha que assola a administração União por 



Itapira. Que se apure, presidente, os desvios segundo o prefeito, as contas do SAAE e a 

verdadeira história dos cheques depositados no SAAE. Agradeço imensamente a atenção de 

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

DE LIMA: “Boa noite a todos. Gostaria de deixar registrado um enorme abraço ao pastor 

Edson, pois a oração caiu muito bem nesta Casa de Leis. Primeiramente gostaria de abordar 

o assunto sobre o IPTU, além das correspondências que estão chegando para alguns 

cidadãos Itapirenses. A administração pública deve ser feita de forma coerente. Cada 

cidadão que expandiu seu imóvel tem a consciência de que necessita regularizar o mesmo. 

Se ele fez a expansão, outros pagam por aquilo que existe na planta. Essa pessoa está 

irregular. Com essa explicação de regularização todos esses cidadãos de nossa cidade tem a 

certeza de que estão em débito com município e entendem que está sendo realizada uma 

correção. Não estamos tendo nenhum problema em relação aos carnes. Estamos fazendo 

administração, pois a administração anterior deixou muito a desejar. Eles deixaram a atual 

Prefeitura Municipal em péssimas condições de administração. Não teve gestão, senso 

administrativo e muito menos coragem naquilo que deveria ter sido feito. Quando o colega 

mencionou sobre as contas do SAAE sobre o que foi falado, acho muito engraçado e, por 

sinal, leviano as palavras do vereador que estava nesta bancada. Como esse vereador vai 

fazer uma acusação se o mesmo não conhece o conteúdo da sindicância. A sindicância 

entrou nesta Casa e está disponível para qualquer cidadão e eleitor tomar ciência. Por sinal 

será lido a conclusão dessa sindicância. Vocês vão observar dentro dessa conclusão os 

verdadeiros fatos. Levantar com leviandade sobre o prefeito, vice-prefeito e funcionários 

sem conhecer a causa real de uma sindicância... Isso é falar besteira. Aquele que conhece os 

fatos e que fez a leitura pode falar alguma coisa. Caso contrário, é tudo boato. É vir a esta 

tribuna e reproduzir boatos que correm nas mídias e dentro da população. Isso não é 

legislar. Legislar é seriedade, conhecer os fatos, conhecer os documentos e verificar. 

Estamos falando que existiram diferenças homéricas dentro de uma sindicância na qual o 

nosso prefeito foi a Rádio Clube falar... É muito engraçado o que se está tentando 

acontecer. Estão tentando, de forma grotesca e espantosa, camuflar dois milhões de desvio 

com dois cheques dados a Sociedade Esportiva como patrocínio. O salário que o prefeito 

ganha não chega perto do faturamento da empresa desse grande empresário chamado José 

Natalino Paganini. Responsável, pessoa limpa e direita. Quando aconteceram todos esses 

problemas, acredito que ele foi o primeiro, honestamente, a ir até a Rádio Clube, aberta ao 

publico de Itapira, dizer: “Aconteceu, foi assim, não tenho medo de dizer a verdade. Contra 

fatos não há argumentos. Sou honesto.” Meu pai sempre me disse: “Meu filho, quem cala, 

consente.” O prefeito não consentiu contra isso. Ele revoltou-se para uma atitude onde 

queria ajudar um clube. Muitos empresários fazem a mesma coisa em nossa cidade. Caso 

fizermos um levantamento, acredito que muitos empresários também colaboraram. Pela 

leviandade que aconteceu os fatos, querer macular a imagem de um homem público, 

honesto, reto e que somente ajudou a população até a presente data como José Natalino 

Paganini, ainda, com tudo, sem conhecer os fatos existentes dentro de uma sindicância, é de 

cunho pessoal. Isso não tem nada a ver com política. A partir do momento que se conhecer 

os fatos, a verdade e a análise do Ministério Público, pronuncie-se. Para falar besteira nesta 

Casa é melhor ficar calado. A população Itapirense merece respeito. Essas pessoas 

envolvidas também merecem respeito. Aqueles que serão culpados e são culpados vão ter 



que pagar. A justiça determinará. Os fatos estão aí. As provas estão nesta Casa de Leis. 

Antes que qualquer pessoa se pronuncie, conheçam as provas. Não seja leviano. Um 

homem de verdade conhece os fatos, enfrenta e diz a verdade. Quando estamos nesta Casa, 

acredito que necessitamos de responsabilidade. Fazer um falso testemunho, fazer falsas 

palavras simplesmente para denegrir a imagem do Sr. José Natalino Paganini, o qual sou 

líder com muito orgulho, pois conheço sua dignidade moral e retidão, é falta de 

responsabilidade. A partir do momento que os fatos forem apurados e que a verdade 

aparecer, tudo ficará sanado e muitos calarão, pois não poderão falar absolutamente nada 

sobre uma pessoa possuidora de uma enorme retidão. Quando se levanta uma situação onde 

o prefeito não conhecia os próprios cheques... É realmente uma situação muito complicada 

você fazer uma entrevista ao vivo. Por um erro de um banco ou de outro, duvido que nesta 

Casa não exista vereadores que tenham mais de um banco. Duvido. O próprio vereador que 

aqui falou, tenho certeza que trabalha com mais de um banco. A verdade é somente uma. 

Existem provas sobre o que aconteceu. Existem documentos. Isso não irá macular a 

imagem do prefeito. O prefeito de nossa cidade é tão digno que quando descobriu os 

problemas que existiam dentro daquela autarquia acabou exonerando, no mesmo dia, o 

vice-prefeito e determinou a abertura de licitação para a realização de uma sindicância. 

Ninguém tem medo nesta gestão porque fazemos as coisas corretas. Aqueles que devem 

pagar, vão pagar. José Natalino Paganini é um homem sério e, além de tudo, corajoso. Ele 

tem coragem de se expor. Ele não tem medo daqueles que o apontam. Ele conhece aquilo 

que faz e sabe da verdade. A verdade está explicita. Em momento nenhum admitirei nesta 

Casa de Leis que sejam faladas situações profanas contra o prefeito, pois conheço sua real 

integridade. Confio em sua retidão e em sua honestidade. É um homem que passou por 

várias entidades do terceiro setor. Sempre esteve à frente com doações e trabalho. Se nesta 

Casa foram feitas acusações, acredito que estarei aqui para defender. Quando não houver 

verdade, é melhor que cale-se nesta Casa. Enquanto não observar os documentos, enquanto 

não for exarado o parecer do Ministério Público, o qual realmente é um órgão especializado 

e que vai até o fundo para descobrir os problemas, é melhor que todos se calem para que 

besteiras não saiam da boca. Macular e denegrir uma imagem é muito fácil. Construir uma 

imagem com personalidade e honestidade leva anos. Como vereadores não podemos aceitar 

destruição de uma imagem simplesmente por boatos e fatos. A partir do momento que for 

constatado algum problema, pronunciem-se. Como não existem problemas, é melhor que 

todos desta Casa tomem cuidado. Não é simplesmente aquilo que sai da boca. São imagens 

de pessoas e de famílias que estão associadas. Aqueles que têm que pagar, pagarão. 

Aqueles que têm honestidade, prevalecerão. A verdade vai aparecer porque essa Prefeitura, 

essa gestão e esses vereadores são possuidores da retidão e honestidade. Vamos observar os 

fatos e a sindicância para, assim, podermos pronunciarmos. Não devemos deixar a 

irresponsabilidade da boataria ou até mesmo o cunho pessoal da inimizade prevalecer sobre 

a verdade. O povo de Itapira merece a verdade e não a calúnia e mentira. Obrigado e boa 

noite.” A seguir, pela ordem, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE 

LOPES: “Conforme o nobre vereador citou meu nome em seu pronunciamento a respeito 

de cheques deste vereador, gostaria de me pronunciar. Gostaria, nobre vereador... Fazia 

parte do grupo e esse grupo... Estava na reunião na qual o senhor e todos os vereadores da 

base também estavam. Ninguém está inventando boatos. Ninguém está caluniando o 



prefeito. Ninguém está falando da idoneidade do prefeito e do vice-prefeito. Estou falando 

da pessoa pública Paganini e Dado Boreti. Então, o senhor respeite e use sua fala conforme 

aquilo que falei. Não crie fatos em seu discurso. Fazia parte do grupo e a reunião na qual 

foi decidido, posteriormente, a saída do Dado Boreti da presidência do SAAE, único e 

exclusivamente foi relacionada ao aumento da conta de água. Vossa excelência... O senhor 

se recorda muito bem que quem foi conversar a respeito da água fui eu e vossa excelência 

com o grupo. Vossa excelência estava comigo. O senhor se recorda muito bem. Então, não 

tem nada de questionamento em relação a pessoa particular. Estamos falando da pessoa 

pública. Pessoa pública nos dias de hoje representa a população. Temos que fazer com a 

nossa imagem seja realmente aquilo que a população quer e não tentar plantar informações 

ou imagens denegrindo esse ou aquele político. 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 JOILSN 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 23ª Sessão 

Ordinária, realizada no dia 10 de Julho de 2014. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Agosto de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori - Presidente. 2º) Em discussão e votação a Ata da 24ª Sessão Ordinária, 

realizada no dia 15 de Julho de 2014. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Agosto de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori - Presidente. Em seguida o Sr. Presidente solicita do primeiro secretário 

para que proceda a leitura das matérias constantes do Expediente. Passamos aos Ofícios. 3º) 

Ofício CG.CDER nº 1996/2014 - TC - 002550/026/12 - Contas Anuais - Câmara 

Municipal de Itapira - Exercício 2012. Autoria. Tribunal de Contas Estado São Paulo 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de julho de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori - Presidente. 4º) Ofício SG - DAO nº 295/2014.- Encaminha cópia integral 

de auditoria contábil e sindicância administrativa realizada no SAAE. Autoria. Prefeito 

Municipal. A seguir, o Sr. presidente informa que a documentação encontra-se disponível 

na Secretaria da Câmara mediante requerimento por escrito dos interessados. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de julho de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori - Presidente. A seguir, o Vereador Sr. Maurício Cassimiro de Lima requer e 

a Casa aprova por unanimidade a suspensão dos trabalhos por 5 minutos. (SUSPENSA) 

Reiniciado os trabalhos, após verificação de quórum, o Sr. Presidente informa que o tempo 

regimental do Expediente se esgotou e passa de imediato à Ordem do Dia. Reiniciada a 

Sessão, após verificação de "quórum", o Sr. Presidente declara encerrado o Expediente e 

passa à = ORDEM DO DIA = 1º) Em única discussão a Indicação nº 00284/2014.- Indica 

ao Sr. Prefeito determinar ao departamento competente a execução de recapeamento 

asfáltico na Rua Padre José de Anchieta, Vila Boa Esperança. Autoria: Marcos Paulo da 

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

coloca em única votação a Indicação nº. 284/2014. Aprovada por unanimidade. 

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

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

Indicação nº 00287/2014.- Sugere ao Sr. Prefeito, determinar ao departamento competente, 

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



Marcos Paulo da Silva. A seguir, pela ordem, o vereador autor solicita a retirada da 

presente matéria para melhores estudos. DESPACHO: RETIRADA PELO AUTOR. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 05 de Julho de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

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

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

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

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

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

LAVROU-SE ESTA ATA. 


