
ATA DA 37ª Sessão Ordinária, realizada aos 27 de outubro 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. Presidente, como não 

posso deixar de registrar, gostaria de dizer que nesse final de semana saiu no jornal A 

Cidade e no jornal A Gazeta Itapirense que esse vereador e o vereador Rafael... Suborno. 

Não me entristece? Entristece. Uma coisa posso deixar claro: Creio na luz divina, em nosso 

Deus e no Divino Espírito Santo, presidente. Nada vai ficar escondido. Tudo virá à tona. 

Então, presidente, não tenho o que temer. Tudo será revelado no tempo certo. Confio na 

justiça divina e na justiça dos homens. Às vezes demora, mas sempre prevalece a verdade. 

Quero deixar para todos vocês um trecho da mensagem do Padre Marcelo Rossi: “Nada 

temas porque estou contigo. Não lance olhares desesperados, pois eu sou o teu Deus. Te 

fortaleço e venho em teu socorro. Te amparo com minha destra vitoriosa.” Isaías 41:10. 

Deixo esse pequeno trecho para todos. Vamos entrar. Não tenho que ficar me defendendo, 

mas sim o que acontece na municipalidade. Achei estranho o jornal A Gazeta Itapirense 

aparecer na sala dos professores da escola Marcos Antonio Líbano. Por que acho estranho? 

Como esse jornal apareceu lá? Nunca um jornal esteve na sala dos professores. Somente 

porque saiu uma matéria desse vereador, sendo que minha irmã trabalha naquele local... 

Isso é muito estranho. Não foi a minha irmã que levou esse jornal. Todos perguntaram um 

por um de quem seria o jornal, mas ninguém era dono do jornal. Engraçado que a diretora 

da escola é prima do prefeito. Devemos analisar a situação para que as coisas não caiam 

sobre a minha irmã. O presidente e os demais vereadores defenderam que a perseguição 

política deveria acabar. Determinado período esse tipo de problema havia acabado, mas, 

infelizmente, acabou voltando. Não podemos deixar esse tipo de situação acontecer. Isso é 

perseguição política. Guardas municipais também foram afastados. Não podemos deixar 

esse tipo de situação acontecer em nosso município. Quero deixar registrado sobre a 

passarela do prédio São Judas Tadeu. Deram uma medida para o pessoal não cortar o 

alambrado. Colocaram ferro. O tempo que perderam para soldar o ferro não dava para 

soldar uma sustentação embaixo? Caso eles tivessem remendado, tudo estaria pronto. Isso 

não feito e a população paga o pato. Hoje recebi uma ligação do Oliveira em meu celular. 

Ele me ligou várias vezes. Estava em reunião e não pude retornar. Logo em seguida ele me 

ligou, mas estava na delegacia. Nesse meio tempo ele falou a respeito do trecho nas 

proximidades do Condomínio Julieta. Eles falam que não tem competência pelo fato da 

Intervias e do DER. Na quinta feira estarei visitando o local. Disse a ele que somente na 

quinta feira estaria visitando o local. Amanhã estarei visitando outros três locais. Solicitarei 

o voto favorável de todos os vereadores para que as medidas cabíveis sejam executadas o 



quanto antes. Vidas já foram ceifadas naquele trecho. Presidente, na semana passada foi 

negado um pedido de minha autoria quanto ao esclarecimento da Secretária. Estarei 

reformulando a solicitação para entrar junto ao Ministério Público. Uma vida foi ceifada 

devido à má administração dessa cidade. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. Gostaria de estar lendo 

uma decisão judicial datada em 27 de Outubro de 2015 com relação ao processo 

administrativo disciplinar contra o funcionário e servidor municipal Dr. Rafael Donizete 

Lopes. “Juiz de Direito Pedro Rebello Bortolini. Em razão da greve dos bancos, fato 

notório, defiro o prazo de três dias para o impetrante comprovar o pagamento das custas 

iniciais. Estão presentes os requisitos para a concessão da liminar. Decorre do art. 18 da Lei 

nº 9.784/99 (aplicável diante da inexistência de lei que regule o processo administrativo em 

âmbito municipal) que "é impedido de atuar em processo administrativo o servidor ou 

autoridade que tenha interesse direto ou indireto na matéria". Por sua vez, o art. 20 do 

mesmo diploma reputa suspeita a autoridade que tenha "inimizade notória" com o 

interessado no processo administrativo. No caso dos autos, verifica-se que a portaria que 

determinou a instauração do procedimento administrativo contra o impetrante e determinou 

a sua suspensão preventiva foi editada pelo Sr. Prefeito Municipal, que em entrevista 

concedida à Radio Clube afirmou que o impetrante é um covarde e um desafeto. Referindo-

se ao impetrante, declarou expressamente: "ele não é meu amigo, é meu inimigo..... eu 

considero essa pessoa um covarde ou simplesmente um inimigo" (cf. mídia depositada em 

cartório, a partir do minuto 09 da gravação, com transcrição à p. 47). Assim sendo, 

considerando que o impetrado tornou público e notório - em entrevista à imprensa local - 

que seria inimigo do impetrante, conclui-se que teria assim reconhecido a suspeição que o 

impede de atuar no processo administrativo em causa, sob pena de afronta ao devido 

processo legal, que pressupõe a imparcialidade dos responsáveis pela sua condução. Daí a 

aparente nulidade da portaria de instauração, conforme jurisprudência mencionada à pág. 

07 da petição inicial, no mesmo sentido de julgados do Eg. Tribunal de Justiça de São 

Paulo: Por conta dessa circunstância, sem prejuízo da análise dos demais argumentos da 

petição inicial, justifica-se o acolhimento do pedido liminar, haja vista o periculum in mora 

decorrente da circunstância de o impetrante ter sido preventivamente afastado das suas 

funções por força da portaria ora impugnada. Pelo exposto, DEFIRO A LIMINAR para o 

fim de suspender os efeitos da portaria nº 680/2015 editada pelo Sr. Prefeito Municipal de 

Itapira. Intime-se desta decisão e notifique-se a autoridade coatora do conteúdo da petição 

inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que entender 

necessárias, conforme determina a Lei nº 12.016/09. Sem prejuízo, dê-se ciência do 

presente mandado de segurança à Procuradoria do Município, enviando-lhe cópia da inicial 

sem documentos, para os fins do art. da Lei nº 12.016/09. Intime-se. Itapira, 27 de Outubro 

de 2015.” Então, senhor presidente, estou passando para vossa excelência tomar ciência 

porque tem matérias na pauta de hoje que dizem a respeito diretamente a esse processo 

administrativo disciplinar que envolve o servidor municipal e também vereador Dr. Rafael 

Donizete Lopes. É para vossa excelência tomar ciência dessa decisão judicial. Com relação 

as festividades de nosso último final de semana, vi uma matéria do município de Jacutinga 

na qual informa que está sendo aberto um parque industrial para gerar 2.000 empregos. O 

município de Itapira, na festa dos 195 anos, inaugurou um parquinho em Eleutério. Nada 



contra a comunidade de Eleutério, mas é muito pouco para um município. Um prefeito que 

falou que se inspiraria, nos 100 dias de mandato, do Barros Munhoz de 2000 a 2004... O 

Barros Munhoz trouxe 52 empresas para o município. O Paganini em três anos, 

Marquinhos, conseguiu duas. Ou o Paganini é muito ruim ou ele não consegue se inspirar 

em ninguém. É um péssimo mandatário para o nosso município. Obrigado.” A seguir, faz 

uso da palavra o Vereador Sr. CARLOS APARECIDO JAMARINO: “Boa noite a todos. 

Gostaria de destacar e aproveitar um gancho na última fala do Dr. Rafael. Estivemos em 

São Paulo na última quinta feira acompanhando a assinatura de autorização para a 

construção dos acessos da nova empresa do Laboratório Cristália e do Distrito Industrial 

Juvenal Leite. Em um momento difícil que o país atravessa você conseguir um recurso de 

quase R$ 24.000.000,00, acho que devemos comemorar. Há um enorme empenho do 

deputado e do prefeito. O que reflete essa situação? Isso beneficiará diretamente as 10 

indústrias instaladas no Juvenal Leite. Atualmente aquele local possui 1000 postos de 

trabalho. As empresas do outro lado da margem também serão beneficiadas. Seria a 

Transportadora Bertini e a futura fábrica da Lowell. Estive lendo uma revista que continha 

a entrevista do Dr. Pacheco. No ano de 2014 ele teve um faturamento de 1,6 bilhões. O Dr. 

Pacheco espera, com essa nova unidade, aumentar em 11% sua arrecadação, ou seja, 11% a 

mais na arrecadação de uma empresa que terá o impacto direto na arrecadação de ICMS do 

município de Itapira. Então, antes de falarmos o que significa esses acessos, acho que 

devemos analisar a situação. Além da logística dessas novas empresas, acredito que haverá 

maior segurança na área. Isso poderá proporcionar a vinda outras empresas. Falando em 

empresas, tivemos uma redução do número de postos de trabalho. Isso se deve a crise que o 

país enfrenta. Caso analisarmos outros municípios constataremos que eles estão muito 

preocupados. Se Itapira gerou menos 34 postos de trabalho, Amparo gerou menos 174, 

Espírito Santo do Pinhal menos 232, Mogi Guaçu menos 293 e Mogi Mirim menos 58 

postos de trabalho. A crise existe para todos, mas Itapira vem buscando alternativas para se 

desenvolver. Nesse mesmo distrito industrial onde teremos esses novos acessos que foram 

autorizados na semana passada, também teremos o início da Art. Móveis. Ela gerará em 

torno de 100 empregos. Essa nova unidade de Itapira, segundo o próprio presidente do 

Laboratório Cristália, proporcionará cerca de mais 100 empregos. Apesar de toda essa crise 

não podemos deixar de destacar o enorme esforço do prefeito e do deputado da cidade em 

busca de alternativas para gerar emprego e renda no município de Itapira. Obrigado.” A 

seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Boa 

noite a todos. Gostaria de saudar a presença de todos em nome do Machado e do Tiago 

Fontolan. Primeiramente, muito bem conduzido pelo Carlão a respeito dos R$ 

23.000.000,00 disponibilizados para a construção das alças de acesso. A crise assola o país 

e estamos conseguindo recursos financeiros na ordem de 23 milhões de reais. Cidades 

como Monte Alto foram em busca e comemoraram 1,8 milhões em recursos. É muito 

menos do que nós. Isso é graças ao empenho de nosso prefeito Paganini e de nosso 

deputado Barros Munhoz. Deixamos um abraço a ele, pois ontem foi aniversário do 

Deputado Barros Munhoz. Que fiquem registrados meus cumprimentos pela data festiva. 

Tivemos o desfile dos 195 anos de Itapira. Foi um desfile maravilhoso com a presença de 

quase 4 mil pessoas. Foi um evento onde mostrou todo o trabalho desenvolvido pela 

administração. Não posso deixar de falar, senhores colegas, de tudo o que vem 



acontecendo. Para mim a leitura do ofício no qual o Dr. Rafael se fez nesta Casa, pouco 

importa. Ele leu uma liminar relacionada ao processo administrativo que é do Executivo e 

não desta Casa. O que realmente quero e que venha através de requerimento é que esta 

Comissão de Ética acompanhe as denúncias que foram feitas. Quero que se verifique se 

realmente existiu uma ameaça a um cidadão. Quero saber se cobraram R$ 15.000,00 dentro 

de um Hospital Municipal. É isso que quero saber. O PAD é um processo administrativo 

fora daqui. Agora, não podemos deixar de apurar. Menciono o presidente da Comissão de 

Ética, Sr. Juliano Feliciano. A Comissão de Ética deve averiguar. Dois jornais da cidade 

deram publicidade a uma denúncia onde existiu uma ameaça, na qual vereadores desta Casa 

estiveram presentes na casa do denunciante. É um absurdo. Se isso realmente for verdade, 

qual é a situação que esta Câmara está enfrentando? Coagir uma pessoa? Obviamente que 

isso deve ser acompanhado. Juliano, o senhor como presidente da comissão deve 

acompanhar a situação para que não se pré-julgue ou se crie um conceito errôneo. O 

Ministério Público deve acompanhar, assim como a Delegacia de Polícia, pois houve 

elaboração de um boletim de ocorrência. É uma denúncia gravíssima. Como vereador, sou 

amigo do Dr. Rafael e do Marcos Paulo da Silva. São pessoas que estão envolvidas 

diretamente na denúncia vinculada nos jornais. Sou vereador e tenho que falar. Não 

podemos deixar de acompanhar esses casos, principalmente para resguardá-los. Se 

realmente a comprovação foi que o Dr. Rafael não cobrou R$ 15.000,00 no Hospital 

Municipal e que o Marcos Paulo não teve nenhum tipo de influência, eles devem ser 

totalmente inocentados. Mas, senhor presidente e público presente, caso contrário eles 

devem ser punidos exemplarmente por esta Casa. Não faço parte da Comissão de Ética e 

proponho para que a mesma acompanhe a investigação. Observe os andamentos do 

Ministério Público, da Delegacia de Polícia e que traga à tona a situação. Caso realmente 

foi cobrado dinheiro dentro do Hospital e se realmente foi ameaçado um cidadão itapirense, 

que venha à tona nesta Casa. Que esta Casa saiba a verdade. Nada além da verdade. 

Obrigado, senhor presidente.” A seguir, o Sr. Presidente diz o seguinte: “Gostaria de dizer 

ao Dr. Rafael que consultei a assessoria desta Casa e devo seguir os trâmites legais. Então, 

enquanto o pedido foi protocolado nesta Casa esta presidência não poderá dar ciência. É 

isso que gostaria de dizer. Consultei a assessoria e foi essa a posição do advogado desta 

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

LOPES: “Esta Casa não tem advogado. Não temos assessoria jurídica. O senhor falando 

isso vou requerer cópia para levar até o Ministério Público. O que o senhor está falando não 

é verdade. Não temos assessor jurídico. Ele é assessor legislativo. O senhor está 

confundindo as coisas.” A seguir, o Sr. Presidente diz o seguinte: “Somente estou 

passando a explicação que o assessor da Mesa me passou.” A seguir, pela ordem, faz uso da 

palavra o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Realmente foi citado o 

nome de ambos os vereadores, mas respeitosamente. Em momento nenhum foi citado 

ofensivamente. Regimentalmente o direito de resposta se dá quando existe ofensa aberta a 

qualquer um dos membros da Casa. Não foi que aconteceu, senhor presidente.” 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 36ª 



Sessão Ordinária, realizada no dia 20 de Outubro de 2015. DESPACHO: COM 

VISTAS AO VEREADOR RAFAEL DONIZETE LOPES. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 27 de Outubro 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 Projetos de Lei. 2º) Projeto de Lei nº. 0090/2015.- 

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

supra que Dispõe sobre denominação de espaço de conveniência infantil implantado na 

Praça Ana Vieira em Eleutério. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 27 de Outubro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. Não havendo mais Projetos Lei passamos aos Pareceres. 3º) PARECER nº. 

127/2015.- 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, acordaram por REQUERER 

o ADIAMENTO da matéria por 30 (trinta) dias, bem como o encaminhamento da 

propositura ao órgão de Assessoria desta Casa - EDITORA NDJ solicitando parecer 

jurídico sobre a propositura. É este o parecer. A seguir, pela ordem, o Vereador Sr. 

Marcos Paulo da Silva requer e a Casa rejeita, menos três votos dos Vereadores Srs. 

Marcos Paulo da Silva, Rafael Donizete Lopes e César Augusto da Silva, para que a 

matéria seja encaminhada ao CEPAM (Centro de Estudos e Pesquisas de 

Administração Municipal). Ato contínuo, o Sr. Presidente coloca em votação o Parecer. 

Aprovado por unanimidade. DESPACHO: COMO REQUER. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 27 de Outubro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 4º) 

PARECER nº. 128/2015.- Ao Projeto de Lei nº 86/2015.- 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 86/2015, de autoria do Vereador 

Maurício Cassimiro de Lima, que "Altera o item "1" do Art. 2º da Lei nº 5.386 de 06 de 

abril de 2015, que denomina as ruas do Residencial Rubens Ferian, no bairro dos Pires", 

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. Objetiva a presente propositura, substituir o nome honrado de 

José Antonio Ferian, pelo também honrado nome de Lorena Mantuan Riberti, uma vez que 

já existe denominação com o nome de José Antonio Ferian. A substituição se faz 

necessária, para não causar problemas com o CEP da via pública em face de duas vias 

públicas com o mesmo nome. É este o parecer. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA 

PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Outubro de 2015. a) Décio 

da Rocha Carvalho - Presidente. 5º) PARECER nº. 129/2015.- Ao Projeto de Lei nº 

87/2015.- 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 

87/2015, de autoria do nobre Vereador Marcos Paulo da Silva, que "Assegura às famílias 



de baixa renda assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de 

habitação de interesse social", após minudentes e acurados estudos, acordaram por 

REQUERER o ADIAMENTO da matéria por 30 (trinta) dias, bem como o 

encaminhamento da propositura ao órgão de Assessoria desta Casa - EDITORA NDJ 

solicitando parecer jurídico sobre a propositura. É este o parecer. A seguir, o Sr. Presidente 

coloca em votação o Parecer. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: COMO 

REQUER. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Outubro 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. 6º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00368/2015.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Antônio Waldemar Iamarino. Autoria. Carlos Aparecido Jamarino. 

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

27 de Outubro 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. 7º) 

Requerimento nº. 00405/2015.- Voto de Congratulação com o Sr. Benedito Paganini, pelo 

transcurso de seu 90º aniversário de nascimento celebrado dia 25 de Outubro. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 27 de Outubro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - 

Presidente. 8º) Requerimento nº. 00406/2015.- Voto de Congratulação com o Deputado 

Estadual Dr. José Antônio Barros Munhoz, pelo 71º aniversário de nascimento celebrado 

dia 26 de outubro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Outubro de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho - Presidente. 9º) Requerimento nº. 00407/2015.- Congratulação com o 

estimado casal Sr. Hortêncio Cavenaghi e Sra. Mirian Ramonda Cavenaghi, pelas 

comemorações de 65 anos de casamento, celebrado dia 24 de Outubro. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 27 de Outubro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 10º) 

Requerimento nº. 00408/2015.- Voto de Congratulação com a Secretaria Municipal de 

Esporte e Lazer, na pessoa do secretário Prof. Luiz Domingues, pelo brilhante 

planejamento e desenvolvimento das atividades inerentes à pasta. Autoria. Bancada da 

Situação. A seguir, pela ordem, o vereador Carlos Aparecido Jamarino manifesta interesse 

em discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 27 de Outubro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 11º) Requerimento nº. 00409/2015.- Voto de Congratulação com os 

organizadores e participantes da II Copa Itapira de Basquete. Autoria. Carlos Aparecido 

Jamarino. A seguir, pela ordem, o vereador Carlos Aparecido Jamarino manifesta interesse 

em discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 27 de Outubro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 12º) Requerimento nº. 00410/2015.- Voto de Congratulação com o professor e 

técnico Flávio Chiavelli Figueiredo, pelo empenho e dedicação ao esporte itapirense. 



Autoria. Bancada da Situação. A seguir, pela ordem, o vereador Carlos Aparecido Jamarino 

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

HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Outubro de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 13º) Requerimento nº. 00411/2015.- Requer do Sr. Prefeito 

Municipal, através da Secretaria de Negócios Jurídicos e Cidadania, cópia dos Processos 

Administrativos nº 28, 29 e 34/2015. Autoria. Maurício Cassimiro de Lima. A seguir, pela 

ordem, o vereador Maurício Cassimiro de Lima manifesta interesse em discutir a presente 

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

aos 27 de Outubro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 14º) Requerimento 

nº. 00412/2015.- Requer à Comissão de Ética, o acompanhamento do caso envolvendo os 

vereadores Rafael Donizete Lopes e Marcos Paulo da Silva, conforme denúncias aportadas 

nesta Casa de Leis. Autoria. Maurício Cassimiro de Lima. A seguir, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Venho diretamente a Comissão de 

Ética requerer o acompanhamento do caso envolvendo os vereadores Rafael Donizete 

Lopes e Marcos Paulo da Silva que se encontra em tramitação na Delegacia de Polícia local 

e no Ministério Público. O objetivo desse vereador é ter ciência sobre o assunto e para que 

a Casa possa acompanhar e tomar as providências cabíveis, vista a gravidade das denúncias 

envolvendo integrantes do Legislativo Itapirense. Mais uma vez venho falar sobre essa 

situação acontecida em nosso município e de sua gravidade. Devemos esmiuçar e descobrir 

a realidade. Será para a própria proteção dos envolvidos. Esta Casa deve ter imparcialidade 

e verificar a fundo a situação. É uma denúncia muito grave, na qual trás dois vereadores 

uma condição muito difícil dentro desta Casa. Uma condição na qual nenhum vereador 

gostaria de estar. Para o próprio esclarecimento desses vereadores e de outros edis é que 

proponho esta matéria. Realmente gostaria de saber se existiu ameaça feita pelo vereador a 

um denunciante, se existiu a tentativa de suborno, se existiu a cobrança indevida de 

honorários dentro do Hospital Municipal ou se não existiu nada disso para que limpem a 

imagem dos colegas que estão aqui ou para que sejam punidos de forma exemplar.” 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 27 de Outubro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 15º) 

Indicação nº. 00290/2015.- Sugere denominar rua ou praça pública de nossa cidade de 

Delfino Pellizari. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Outubro de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 16º) Indicação nº. 00291/2015.- Sugere execução de 

operação tapa-buracos na Rua Serra Negra, bairro dos Prados. Autoria. Juliano Feliciano. 

DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 

de Outubro 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: 

17º) Prefeitura Municipal de Itapira; Ofício nº 134/2015: Processo Administrativo 

Disciplinar. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Outubro de 

2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 18º) Prefeitura Municipal de Itapira; 

Ofício SG-DAO nº 328/2015: Resposta à Indicação nº 250/2015. DESPACHO: CIENTE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Outubro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 19º) Secretaria Municipal de Saúde de Itapira: Respostas em atenção ao 



Requerimento nº 385/2015. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 

de Outubro 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 primeira discussão o Projeto de Lei nº 0084/2015.- Dispõe sobre 

denominação de logradouros públicos no Loteamento Residencial “Campo Belo”. Autoria: 

José Natalino Paganini. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. CARLOS 

APARECIDO JAMARINO: “Boa noite a todos. Esse projeto de lei, encaminhado pelo 

Poder Executivo, dá nome a algumas ruas de um conjunto habitacional. Os nomes são: 

Leonarda Sebastiana da Cunha, Antonio Martarelli, Carlos Ocimar de Souza, Leontina 

Machado de Almeida, Antonio de Almeida, Fernando Moscon, Francisco Roberto Sartori e 

José Rezende. Todos eles com grande influência e participação em nosso município. 

Gostaria de destacar a presença da família do Antonio de Almeida. Tive a honra de 

conhecer e ser amigo do Toninho Monte, caso me permitam de chamá-lo dessa forma, há 

muitos anos. Ele trabalhou por muito tempo no Banco do Comércio e Indústria e na 

Associação Comercial. Ele faleceu em 2013 ainda muito cedo. Ele foi meu amigo de 

futebol, de cerveja, de clube e, acima de tudo, avô de meu neto. Tenho a presença de meu 

filho que se casou com a filha do Toninho. Estão presentes a Renata, Dona Estela, Carina e 

os netos Raul e Miguel. É muito orgulho e emoção intitular uma via de nosso município 

com o nome do Toninho. Pode parecer muito pouco e simples, mas é um nome que ficará 

registrado eternamente. O nome da pessoa que tanto fez para o município de Itapira ficará 

eternizado. Fez muitas amizades. Sempre foi uma pessoa alegre, presente e prestativa. 

Queria deixar bem destacado essa situação e dizer que é uma simples homenagem, mas é 

uma homenagem de coração. Foi muito gratificante conhecê-lo e tê-lo como compadre. A 

via se encontra no Condomínio Campo Belo. É um condomínio muito bonito, um local 

bonito e vai receber o nome de uma pessoa que foi bonita para com todos e para com a 

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

Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 84/2015. Aprovado em primeira 

votação por unanimidade. A seguir, pela ordem, o vereador Carlos Aparecido Jamarino 

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

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

requerimento verbal aprovado pelo colendo plenário, coloca em segunda votação o Projeto 

de Lei nº 84/2015. Aprovado em segunda votação por unanimidade. DESPACHO: 

APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Outubro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 2º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 0085/2015.- “Dispõe sobre 

denominação de logradouros públicos no Loteamento Residencial “Rancho Feliz”. Autoria: 

José Natalino Paganini. Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, 

o Sr. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 85/2015. Aprovado em 

primeira votação por unanimidade. A seguir, pela ordem, o vereador Carlos Aparecido 

Jamarino requer e a Casa aprova por unanimidade à dispensa do processo de segunda 

discussão e que seja submetido imediatamente à segunda votação. O senhor Presidente 

acatando o requerimento verbal aprovado pelo colendo plenário, coloca em segunda 



votação o Projeto de Lei nº 85/2015. Aprovado em segunda votação por unanimidade. 

DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Outubro de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 3º) Em única discussão o Requerimento nº 00362/2015.- 

Voto de Congratulação com a jovem itapirense Sabrina Candreva, eleita Bela da Torcida 

2015. Autoria: Maurício Cassimiro de Lima. Não havendo nenhum vereador querendo 

fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 

362/2015. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Outubro de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 4º) Em única discussão o Requerimento nº 00367/2015.- 

Voto de Congratulação com os moradores do bairro Antônio Assad Alcici, em nome de 

Maria Aparecida Rodrigues, pelas festividades em comemoração aos 23 anos de existência 

do bairro. Autoria: Carlos Alberto Sartori. Não havendo nenhum vereador querendo fazer 

uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 367/2015. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 27 de Outubro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 5º) Em única discussão o Requerimento nº 00384/2015.- Voto de 

Congratulação com o Policial Militar Sr. Valdir Moraes dos Santos, pela conquista da sua 

merecida aposentadoria. Autoria: Carlos Aparecido Jamarino. Não havendo nenhum 

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

Requerimento nº. 384/2015. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Outubro de 2015. a) 

Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 6º) Em única discussão o Requerimento nº 

00388/2015.- Voto de Congratulação com o Coral Cidade de Itapira pela brilhante 

realização do XXIV Encontro de Corais, comemorativo aos 36 anos de atividades do grupo. 

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: ADIADA PARA A PRÓXIMA 

SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Outubro de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 7º) Em única discussão o Requerimento nº 00399/2015.- Voto de 

Congratulação com os organizadores e participantes do 8º Festival Sertanejo de Itapira. 

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: ADIADA PARA A PRÓXIMA 

SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Outubro de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 8º) Em única discussão o Requerimento nº 00400/2015.- Requer 

oficiar a Secretaria Municipal de Saúde, solicitando informações quanto à terceirização do 

Pronto Socorro do HM (Empresa Ideais). Autoria: Rafael Donizete Lopes. Marcos Paulo da 

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

em única votação o Requerimento nº. 400/2015. Rejeitado menos três votos dos Vereadores 

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

DESPACHO: REJEITADO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Outubro de 2015. 

a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 9º) Em única discussão o Requerimento nº 

00401/2015.- Requer oficiar a Secretaria Municipal de Saúde, para que envie a esta Casa de 



Leis, cópia das planilhas de pagamentos à empresa médica Ideais. Autoria: Rafael Donizete 

Lopes. Marcos Paulo da Silva. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARCOS 

PAULO DA SILVA: “Boa noite a todos. Fico preocupado com a rejeição do requerimento 

nesta Casa mesmo sabendo das gravidades que aconteceram em nosso município. A 

empresa Ideais prestou serviços em nosso município. Falsos médicos também prestaram 

serviços. É complicada essa situação. Quantas pessoas foram atendidas por esses médicos? 

Quantas pessoas foram à óbito em nosso município? Quantas pessoas receberam uma 

medicação inadequada? Então, senhor presidente, estamos pedindo melhores informações 

sobre o problema. A planilha deve ser disponibilizada. É uma forma de sabermos os valores 

pagos. Como posso ficar calado nesse momento se a empresa levou dinheiro da 

municipalidade? Foi falado nesta Casa que a Prefeitura já tinha entrado em contato com a 

empresa. O Jornal Tribuna de Itapira entrou em contato com a empresa e foi constatado que 

não havia nada no setor jurídico. Então, não é verdade. Peço, encarecidamente, para todos 

os vereadores da situação aprovarem a matéria. Gostaria que todos os vereadores apoiassem 

a matéria. A empresa lesou o município de Itapira através da prestação de serviços feita por 

falsos médicos. Se os falsos médicos nos enganaram, eles devem explicar a situação na 

justiça. Eles devem devolver o dinheiro da municipalidade. Até quando o município ficará 

prejudicado? Devemos ser transparentes. Não podemos ficar condenando o erro, mas sim 

constatar os culpados. Quantos médicos falsos prestaram serviços em nossa cidade? 

Gostaríamos de saber onde o dinheiro foi gasto. A empresa é obrigada a devolver o 

dinheiro para o município. É muito simples a situação. É uma forma de ajudar a Secretária 

a elaborar o processo de investigação. A população está cobrando respostas. Alguns nomes 

de falsos médicos foram divulgados, mas é uma situação que deve ser muito analisada. A 

população de Itapira não deve ser prejudicada. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. Vejo nesse momento, 

Marcos Paulo e César, e direcionando, em especial, ao líder do prefeito, Sr. Maurício 

Cassimiro de Lima, que quando ele pede e exige que esta Casa de Leis... Também 

direciono diretamente para o presidente da Comissão de Ética da Casa... Acho que nesse 

momento, Vereador Maurício, esperamos que vote favorável a matéria. É o mínimo que 

esperamos. Com relação ao tema, devemos por obrigação expor para a população aquilo 

que foi oferecido dentro do Hospital Municipal aos munícipes que precisavam de serviços 

de Saúde. Uma empresa ganhou uma licitação de mais de três milhões de reais do 

município de Itapira, na qual falsos médicos estavam atendendo em nossa cidade. O 

Marcos Paulo já disse anteriormente e é o mínimo que devemos fazer. Quanto foi gasto dos 

cofres públicos para atender a população? A Comissão de Ética da Casa também deve 

analisar a situação. Fala-se tanto em cobrar desse ou daquele vereador, mas esperamos que 

tenham a mesma balança. Caso votarem contra, devem explicar o porquê, principalmente o 

líder do prefeito. Nesse plenário e nesta tribuna ele falou para a população há duas semanas 

que a Prefeitura já havia noticiado a empresa Ideais com relação a atuação de falsos 

médicos. O advogado da empresa foi bem claro e desmentiu o que o vereador falou nesta 

Casa. Não é verdade, vereador Maurício, que a Prefeitura havia noticiado a empresa Ideais. 

O senhor deveria se retratar para com a população itapirense. O senhor colocou os outros 

vereadores da situação em uma saia justa. Tenho certeza que cada um dos seis vereadores 

da situação, analisando o que o advogado da empresa Ideais relatou, repudiam o que o 



senhor falou. É nesse sentido. Analisar e oferecer aquilo que deve ser explicado para a 

população. Quanto de dinheiro foi direcionado para esses falsos médicos? O município 

deve ser ressarcido. A população merece essa resposta. Foram três milhões de reais em uma 

terceirização, mas colocaram falsos médicos para atender a população. Isso merece uma 

resposta. A Comissão de Ética deve analisar e tomar frente ao problema. Esperamos a 

atuação do senhor como presidente da comissão. Esperamos que os demais vereadores da 

situação votem favorável a matéria. Esta Casa não pode ficar sem resposta. Caso vossas 

excelências votarem contra a matéria, acredito que todos devem levar em consideração que 

há algumas semanas aprovaram um assunto parecido. Não vão conseguir justificar para 

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

CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite a todos. Primeiramente, senhor presidente, se existiu 

um requerimento anterior onde esta Casa concordou, mas o mesmo não foi respondido, 

acredito que não se justifica outro requerimento igual. Vamos começar por esse setor. 

Quando se fala em saia justa, realmente estamos complicados porque é uma situação que 

tem médico falso e médico que possivelmente pode estar cobrando R$ 15.000,00. 

Realmente a população deve estar em uma situação complicada. Realmente é uma saia 

justa. É uma saia justa para os vereadores desta Casa. Quando se falou na empresa, a 

mesma está passando por um processo administrativo dentro da Secretaria de Recursos 

Materiais. Estão fazendo um levantamento de todos os dados para que se possa chegar a 

uma conclusão de valores. Para que tomem ciência, informo-lhe que a última parcela não 

foi paga. Caso houver punição, e terá, a Prefeitura será ressarcida com essa parcela. As 

medidas administrativas estão sendo tomadas. Esse requerimento pede para que a empresa 

Ideais envie as planilhas mês a mês. A Câmara não pode pedir a empresa. Na verdade, está 

se requerendo para que a Secretaria Municipal de Saúde envie as planilhas de pagamento. 

Individual de cada médico, somente a empresa pode informar. É uma coisa da empresa. O 

direcionamento do requerimento está errado. É uma coisa séria? Sem sombras de dúvidas. 

A Prefeitura está tomando todas as providências cabíveis. Aqueles que eram falsos médicos 

estão sendo punidos pela justiça. A empresa também será punida através do administrativo 

da Prefeitura Municipal. Por esses motivos o meu voto é contra. É contra devido a um 

requerimento mal formulado. É contra a reformulação de um pedido. Obviamente que a 

cobrança de um requerimento que já passou por unanimidade, cada vereador deve fazer sua 

parte. Já aprovamos pedidos de informações direcionados a Secretária. Requerer o mesmo 

assunto é fazer politicagem. A empresa será devidamente punida. Os responsáveis também 

serão punidos. Caso as leis deste município foram infringidas, os culpados devem ser 

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

STRINGUETTI: “Boa noite a todos. Gostaria de tecer alguns comentários sobre o 

assunto. A medicina é uma arte muito complexa, principalmente nos dias atuais. Com a 

colaboração da internet, todos estão discutindo medicina nos consultórios. É praticamente 

impossível um leigo entrar em um Hospital e se passar por um médico falso. Geralmente 

são pessoas que tem alguma formação em medicina. Esse fato diminui o risco do usuário. 

Não estou falando isso para diminuir a responsabilidade de quem quer que seja. Acho que 

as pessoas devem observar. Algumas pessoas acham que qualquer pessoa pode ir até lá e 

fazer o que quiser. As coisas não são bem assim. Obrigado.” Não havendo mais nenhum 

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



Requerimento nº. 401/2015. Rejeitado menos três votos dos Vereadores Srs. César Augusto 

da Silva, Rafael Donizete Lopes e Marcos Paulo da Silva. A seguir, justifica o voto o 

Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Fico triste com a votação contrária e mais 

triste de ouvir o Dr. Pedro falar isso. No começo ele fala que é muito difícil um leigo se 

passar por médico e que hoje ficam discutindo medicina no consultório. Acho que não tem 

concordância. Ou é difícil ou não é. Quero discordar em partes do vereador Maurício. Esse 

é outro requerimento. Gostaria que a Mesa Diretora cobrasse da Secretária sobre o porquê 

da falta de documentação. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. RAFAEL 

DONIZETE LOPES: “Fico bastante preocupado pela votação e pela conivência desta 

Casa em aceitar falsos médicos atenderem a população itapirense. Muitos desses munícipes 

certamente estão envergonhados da atuação e da postura errônea, imoral e antiética desta 

Casa. Muitos que foram atendidos votaram nesses vereadores que estão sendo coniventes 

com a atuação de falsos médicos no Hospital Municipal. A população tem que se ater a 

isso. Isso é grave. Isso deve ser apurado. O município deve ser ressarcido. Isso não é fazer 

politicagem. Isso é se preocupar com quem está doente no Hospital. A postura dos nobres 

vereadores demonstra que esta Casa, infelizmente, é mera carimbadora da Prefeitura. 

Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. CARLOS APARECIDO 

JAMARINO: “Senhor presidente, não sou conivente com falsos médicos em Itapira e com 

a contratação de empresas falsas. Hoje houve uma reunião com o Secretário Jurídico, 

Secretária da Saúde e Recursos Materiais. As providências estão sendo tomadas. Fui 

investigar. Não estou votando no escuro ou brincando. As decisões estão sendo apuradas e 

tomadas. No momento oportuno a situação será esclarecida para a população. Obrigado.” A 

seguir, justifica o voto o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: 

“Compactuo com o Carlão. Estivemos conversando com as Secretarias competentes. Caso 

nenhuma providência tivesse sido tomada, o Dr. Rafael estaria correto, mas as palavras do 

vereador mostra a atitude política. O Executivo está fazendo todo o trabalho que vai 

culminar na punição. É assim que tem que ser. A justiça deve prevalecer. Obrigado.” A 

seguir, justifica o voto o Vereador Sr. PEDRO TADEU STRINGUETTI: “Alguma coisa 

foi dita em termos de explicação e orientação. Não há nenhum tipo de conivência com essa 

situação. Obrigado.” DESPACHO: REJEITADO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 

de Outubro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 10º) Em única discussão o 

Requerimento nº 00408/2015.- Voto de Congratulação com a Secretaria Municipal de 

Esporte e Lazer, na pessoa do secretário Prof. Luiz Domingues, pelo brilhante 

planejamento e desenvolvimento das atividades inerentes à pasta. Autoria: Bancada da 

Situação. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR CARLOS APARECIDO 

JAMARINO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Outubro de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 11º) Em única discussão o Requerimento nº 00409/2015.- 

Voto de Congratulação com os organizadores e participantes da II Copa Itapira de 

Basquete. Autoria: Carlos Aparecido Jamarino. DESPACHO: COM VISTAS AO 

VEREADOR CARLOS APARECIDO JAMARINO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

27 de Outubro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 12º) Em única discussão 

o Requerimento nº 00410/2015.- Voto de Congratulação com o professor e técnico Flávio 

Chiavelli Figueiredo, pelo empenho e dedicação ao esporte itapirense. Autoria: Bancada da 

Situação. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR CARLOS APARECIDO 



JAMARINO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Outubro de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 13º) Em única discussão o Requerimento nº 00411/2015.- 

Requer do Sr. Prefeito Municipal, através da Secretaria de Negócios Jurídicos e Cidadania, 

cópia dos Processos Administrativos nº 28, 29 e 34/2015. Autoria: Maurício Cassimiro de 

Lima. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR CÉSAR AUGUSTO DA 

SILVA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Outubro de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 14º) Em única discussão o Requerimento nº 00412/2015.- Requer à 

Comissão de Ética, o acompanhamento do caso envolvendo os vereadores Rafael Donizete 

Lopes e Marcos Paulo da Silva, conforme denúncias aportadas nesta Casa de Leis. Autoria: 

Maurício Cassimiro de Lima. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR CÉSAR 

AUGUSTO DA SILVA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Outubro 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. 


