
ATA DA 26ª Sessão Ordinária, realizada aos 12 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. Como primeiro 

orador inscrito, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa 

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

regime democrático, quando você vai fazer sua escolha, principalmente para um cargo do 

Executivo, você leva em consideração o prefeito e o vice-prefeito. No Brasil, de modo 

geral, muitas vezes o vice-prefeito assume o lugar do prefeito por alguma eventual 

oportunidade ou caso venha a se ausentar ou afastar. Na noite de hoje gostaria de deixar aos 

vereadores da base do governo Paganini, em especial ao líder do prefeito, Dr. Maurício 

Cassimiro de Lima... Em um eventual afastamento do prefeito José Natalino Paganini e o 

vice-prefeito Dado Boreti venha a assumir a Prefeitura, qual seria o posicionamento dos 

nobres vereadores neste Legislativo? O prefeito foi à Rádio e falou tudo e mais um pouco 

de seu vice... Esse mesmo vice estava junto na campanha... Fez várias acusações e delitos 

envolvendo o vice-prefeito. Então, o vice-prefeito continua na base do governo. Em um 

eventual afastamento do Paganini vocês todos virariam oposição ou vocês continuariam no 

mesmo grupo, sendo subordinados ao vice-prefeito Dado Boreti? O Maurício, na semana 

passada, disse com todas as letras que ele é o homem de confiança do Paganini. Ele seria o 

homem de confiança do Dado Boreti ou vocês, neste Legislativo, virariam contra a 

administração Dado Boreti? Isso pode acontecer. Isso pode acontecer no município de 

Itapira. Luiz Machado, Dr. Pedro, Joilson, Décio, Carlinhos, principalmente o líder do 

prefeito, gostaria de perguntar se em um eventual afastamento do prefeito qual seria o 

posicionamento dos nobres vereadores nesta Casa? Diante de tudo o que foi falado, das 

acusações e dos problemas, inclusive dentro da auditoria... Ele e o outro que foi presidente, 

Sr. Neiroberto, cometeram diversos atos ilícitos, inclusive a improbidade administrativa. 

Ele continua no grupo do prefeito Paganini. Então, pergunto aos nobres vereadores qual 

seria o posicionamento dos nobres vereadores nesta Casa de Leis. Caso vocês se 

mantiverem no governo, vocês serão assessores do Dado Boreti, sendo que na semana 

passada fizeram explanações da auditoria, sem falar que ele também está envolvido, 

juntamente com o prefeito, no caso dos cheques particulares do Paganini. Fica essa 

pergunta para os nobres vereadores. Qual é o posicionamento dos vereadores em um 

eventual afastamento do Paganini e o Dado se tornando chefe do Executivo do município 

de Itapira? Essa pergunta vale para cada um. Vocês devem explicar para a população caso 

essa situação se concretize. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite senhor presidente, senhores 

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

Primeiramente vamos fazer uma análise do governo no qual estamos há mais de um ano e 



meio de gestão. O nosso prefeito, sequer, ficou um dia fora da Prefeitura. Ao contrário, às 

06:00 horas da manhã ele encontra-se dentro da Prefeitura e sai somente às 20:00 horas 

esbanjando vontade de trabalhar. A preocupação do companheiro: Será que ele vai ser 

oposição ou situação? Deixo o senhor roendo suas unhas com essa preocupação porque em 

nossa base aliada companheiro é companheiro. Não temos nada a temer. Aqui ninguém vira 

casaca. Aqui todos são homens e sustentam aquilo que está em seu dia a dia. Por isso digo: 

Em nossa base aliada existe companheirismo. Em nossa base aliada existe fidelidade. A 

preocupação não é do grupo situacionista. Conhecemos toda a retidão do prefeito. 

Conhecemos o que acontecerá pela frente. Mais uma vez vou terminar a minha frase de 

uma maneira muito simples, mas que cabe a carapuça para quem queira: Aqui na base 

aliada, companheiro é companheiro. O resto vocês já conhecem. 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 25ª 

Sessão Ordinária, realizada no dia 05 de Agosto de 2014. DESPACHO: APROVADA 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 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. 2º) Ofício Especial.- Apresenta ao plenário o balancete dos recursos recebidos e 

das despesas realizadas referente ao mês de julho. Autoria. Carlos Alberto Sartori 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Agosto de 2014. a) 

Carlos Alberto Sartori - Presidente. Não havendo mais Ofícios, o Sr. Presidente passa a 

leitura do Relatório. 3º) RELATÓRIO Nº. 005/2014.- Prestação de contas apresentada em 

Audiência Pública no dia 10 de julho de 2014, no Plenário da Câmara Municipal pela 

Secretaria Municipal de Saúde, referente ao 1º Quadrimestre de 2014. Autoria. Fin., Orç., 

Ed. Cult. e Ass. Social. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de 

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

Presidente passa à leitura dos Projetos de Lei Complementar. 4º) Projeto de Lei 

Complementar nº. 0015/2014.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação 

do Colendo Plenário propositura supra que Cria Zona Especial de Interesse Social (ZEIS). 

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

12 de Agosto de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 5º) Projeto de Lei 

Complementar nº. 0016/2014.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação 

do Colendo Plenário propositura supra que Inclui os §§ 7º e 8º, ao artigo 52, da Lei 

Complementar nº 4.877/12. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 12 de Agosto de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 6º) Projeto de Lei Complementar nº. 0017/2014.- Em que o Sr. José Natalino 

Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Altera a redação 

do § 1º do artigo 2º e acrescenta o artigo 7º da Lei Complementar nº 4.789/11. 

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

12 de Agosto de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 7º) Projeto de Lei 

Complementar nº. 0018/2014.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação 

do Colendo Plenário propositura supra que Altera o artigo 5º da Lei Complementar nº 



5.267/14. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 12 de Agosto de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. Não havendo mais 

Projetos Lei Complementar, o Sr. Presidente passa à leitura dos Projetos de Lei. 8º) Projeto 

de Lei nº. 0068/2014.- Em que o Sr. Marcos Paulo da Silva submete à apreciação do 

Colendo Plenário propositura supra que Denomina de Praça General Robert Stephenson 

Smyth Baden-Powell a rotatória existente na Rua Professor Fenízio Marchini, defronte a 

Academia da Saúde. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 12 de Agosto de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 9º) 

Projeto de Lei nº. 0069/2014.- Em que o Sr. Marcos Paulo da Silva submete à apreciação 

do Colendo Plenário propositura supra que Denomina logradouros públicos. DESPACHO: 

ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Agosto de 

2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. Esgotado o tempo regimental 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 = Não havendo nenhuma 

matéria constante na Ordem do Dia, o Sr. Presidente declara encerrada a presente sessão. 

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

Isto feito, 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. 


