
ATA DA 1ª Sessão Extraordinária, realizada aos 04 de dezembro 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, 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. Ausente o Vereador Sr. CÉSAR AUGUSTO DA SILVA. O Sr. Presidente, 

invocando a proteção de Deus declara abertos os trabalhos da presente Sessão, e dá inicio 

imediato 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. Em seguida o Sr. Presidente solicita do primeiro secretário para que 

proceda a leitura do Ato do Presidente. 1º) ATO DO PRESIDENTE Nº 09/2015.- 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA. O PRESIDENTE 

DA CÂMARA DE VEREADORES DE ITAPIRA, no uso de suas atribuições legais: 

CONVOCA, os Senhores Vereadores para uma Sessão Extraordinária, que realizar-se-á no 

dia 04 de dezembro de 2015, sexta-feira, às 14:00 horas, na Sede deste Poder Legislativo, 

para definição dos membros, do Presidente e Relator da Comissão Processante, instituída 

para apurar prática de infração Político-Administrativo, contra o Vereador Marcos Paulo da 

Silva. GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA DE VEREADORES DE ITAPIRA 

“VEREADOR JOSÉ CASIMIRO RODRIGUES”, 01 de Dezembro de 2015. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Dezembro de 2015. a) 

Décio da Rocha Carvalho - Presidente. ESTA PRESIDÊNCIA COMUNICA AOS 

SENHORES VEREADORES QUE NA ÚLTIMA SESSÃO ORDINÁRIA, FOI 

ACATADA A DENÚNCIA CONTRA O VEREADOR MARCOS PAULO DA SILVA 

E CONSTITUÍDA A COMISSÃO PROCESSANTE, COM O SORTEIO DOS 

VEREADORES MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA E PEDRO TADEU 

STRINGUETTI, QUE ACEITARAM A IMCUBÊNCIA. TAMBÉM FOI INDICADO 

O VEREADOR CESAR AUGUSTO DA SILVA, QUE ESTAVA AUSENTE. ESTA 

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA TEM O OBJETIVO DE CONFIRMAR SE O 

VEREADOR CESAR AUGUSTO DA SILVA ACEITA OU NÃO A IMCUBÊNCIA. 

DEVIDO A AUSÊNCIA DO VEREADOR CÉSAR AUGUSTO DA SILVA, ESTA 

PRESIDÊNCIA DECLARA COMO MEMBRO PARA SUBSTITUÍLO, O 

VEREADOR CARLOS ALBERTO SARTORI, ÚNICO VEREADOR QUE NÃO 

RENUNCIOU DA IMCUBÊNCIA. A seguir, pela ordem, faz uso da palavra o Vereador 

Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Gostaria que o presidente informasse a todos os 

vereadores. O fato de o vereador estar ausente, não sabemos se ele renunciará ou não ao 

posto. O senhor está falando como assessor legislativo, mas devemos ter a posição do 

vereador. Gostaria que a sessão fosse suspensa por 5 minutos para chegarmos a um 

entendimento. Obrigado.” A seguir, o Sr. Presidente diz o seguinte: “Esta presidência já o 

convocou... MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Gostaria da gentileza do presidente 

em ler o ofício que foi enviado ao vereador que não está presente nesta Casa. Seria um 

requerimento de leitura. Obrigado.” A seguir, o Sr. Presidente, acatando a solicitação do 



Vereador Sr. Maurício Cassimiro de Lima, solicita para que o 1º Secretário faça a leitura do 

ofício de convocação. 2º) OFÍCIO CIRCULAR Nº 23/2015.- EXMO SR. Pelo presente, 

fica V.Exa., convocado para uma Sessão Extraordinária que realizar-se-á no dia 04 de 

dezembro de 2015, sexta-feira, às 14:00 horas, conforme Ato do Presidente n° 09/2015. 

Nesta oportunidade, reiteramos a V.Exa., os protestos de estima e distinta consideração. 

Atenciosamente. DÉCIO DA ROCHA CARVALHO. PRESIDENTE. A seguir, o Sr. 

Presidente diz o seguinte: “Foi assinado por ele mesmo. Esta presidência marcou esta 

extraordinária para acertar a situação devido a ausência do vereador na 42ª Sessão 

Ordinária. Ele está ciente que a sessão de hoje tem o objetivo de resolver o problema. Ele 

me ligou e falou que iria se atrasar. Até às 14:15 eu posso aguardar... MAURÍCIO 

CASSIMIRO DE LIMA: É o prazo regimental, senhor presidente?... Sr. Presidente: Sim. 

Até às 14:15... MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: Queria um esclarecimento por 

parte da presidência sobre o motivo do vereador Carlinhos assumir a vaga... ELIAS 

ORSINI: Conforme preceitua o Decreto Lei nº 201/67, houve um sorteio entre os 

vereadores desimpedidos. Os vereadores impedidos foram o vereador Rafael Donizete 

Lopes que se declarou que é impedido pelo fato de compor esse processo e também o 

acusado. O vereador Carlos Aparecido Jamarino também se declarou impedido pelos 

motivos dele. Foi realizado o sorteio e o vereador Maurício Cassimiro de Lima aceitou a 

incumbência. O vereador Juliano foi sorteado, mas acabou renunciando a incumbência. 

Ninguém pode obrigar a ninguém a fazer parte da comissão. O vereador Joilson Batista 

Militão da Silva também renunciou a incumbência. Logo o Dr. Pedro Tadeu Stringuetti foi 

sorteado e acabou aceitando a incumbência. O vereador César Augusto da Silva, do PT, 

obedecendo a proporcionalidade do artigo 45º de nosso Regimento Interno, a presidência 

resolveu deixar essa vaga para o único vereador desimpedido do bloco da oposição... 

RAFAEL DONIZETE LOPES: Não partiu desse vereador o fato de ser desimpedido. 

Gostaria que você me informasse constitucionalmente, juridicamente e legalmente o porquê 

e que amparo que vossa senhoria tem para me impedir de fazer parte da comissão como 

membro da oposição. Gostaria que o senhor me passasse o artigo constitucional, legal e 

jurídico que conste o impedimento deste vereador... ELIAS ORSINI: O Decreto nº 201/67 

diz que serão sorteados entre os desimpedidos. Aqui diz que o sorteio é entre os 

desimpedidos. Agora, nobre vereador, o senhor há de convir comigo que você está 

impedido. A representação começa com o processo contra a sua pessoa. O senhor tem um 

processo que está suspenso judicialmente na Prefeitura. O senhor faz parte desse processo. 

O senhor ajuizou a ação contra o processo. Não tem como, no mesmo assunto... Como 

assessor legislativo, eu somente alertei para o fato. Não foi a minha pessoa que o impediu. 

Foi a Câmara... RAFAEL DONIZETE LOPES: Gostaria que ficasse registrado em ata 

que pelo fato de ser arrolado e ser impedido de fazer parte da comissão, eu também reitero 

que seja lido na íntegra aonde consta na denúncia do senhor Luiz Machado o fato de eu ter 

sido arrolado como testemunha do denunciante. Se eu não posso fazer parte porque possuo 

um PAD, na qual faço parte, conforme vossa senhoria fala e concordo plenamente com o 

senhor, eu não tenho condições, dentro dessa denúncia, de ser arrolado como testemunha do 

denunciante contra o vereador Marcos Paulo da Silva... ELIAS ORSINI: Isso tem o 

momento certo... RAFAEL DONIZETE LOPES: Gostaria que fosse lido aonde consta 

que sou arrolado como testemunha para ser constado nessa sessão extraordinária... ELIAS 



ORSINI: Como testemunha, como o senhor poderia fazer parte da comissão se no próprio 

processo já é arrolado como testemunha? Não pode. Agora, quem decidiu foi a Câmara. 

Não impeço ninguém... RAFAEL DONIZETE LOPES: Como vou ser arrolado em um 

processo que faço parte? Isso, juridicamente, já gera um questionamento. Devemos resolver 

internamente dentro dessa sessão extraordinária. Se algum vereador discordar ou tiver 

alguma informação jurídica, que fale nesse momento. É o momento certo porque se der 

andamento e ser impedido porque sou arrolado no processo, além de ser citado como 

testemunha, não existe isso nos meios jurídicos... ELIAS ORSINI: Qualquer vereador 

Pode ser arrolado como testemunha... RAFAEL DONIZETE LOPES: Sou vereador e sou 

citado no processo na qual deu entrada. Não são dois pesos e duas medidas. O senhor está 

tratando a mesma pessoa. Explique-me... ELIAS ORSINI: No caso do senhor testemunhar 

ou não, vai ser tratado em momento oportuno. Hoje estamos compondo a comissão.” A 

seguir, o Sr. Presidente suspende a sessão por 10 minutos. (SUSPENSA) Reiniciado os 

trabalhos, após verificação de quórum, esta presidência passa a palavra ao Assessor 

Legislativo Sr. ELIAS ORSINI: “O artigo 5º, inciso 2, diz o seguinte: “De posse da 

denúncia, o Presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará sua leitura e consultará 

a Câmara sobre o seu recebimento. Decidido o recebimento, pelo voto da maioria dos 

presentes, na mesma sessão será constituída a Comissão processante, com três Vereadores 

sorteados entre os desimpedidos, os quais elegerão, desde logo, o Presidente e o Relator.” 

Por esse motivo a Câmara decidiu que o senhor está impedido de participar da comissão 

processante como membro... RAFAEL DONIZETE LOPES: A decisão partiu do 

presidente? Quem tomou a decisão de estar impedido de participar? Gostaria de saber quem 

tomou a decisão... ELIAS ORSINI: A Câmara... MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: 

Por uma questão de lógica e de bom senso, uma pessoa que está arrolada como testemunha 

não pode participar de um processo investigativo. É uma questão de lógica e bom senso... 

RAFAEL DONIZETE LOPES: Concordo plenamente com vossa excelência, Dr. 

Maurício, mas antes de dar entrada na Casa sou vereador há três anos. Então, o meu direito 

de legislar veio antes do processo, no qual estamos discutindo. Concordo plenamente com 

vossa excelência, mas o meu direito de legislar veio antes dessa denuncia, na qual estamos 

discutindo. Gostaria de saber em qual amparo jurídico estou sendo impedido de participar 

da comissão.” A seguir, pela ordem, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARCOS PAULO 

DA SILVA: “Presidente, diz o seguinte no ato do presidente nº 09/2015: “O 

PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DE ITAPIRA, no uso de suas 

atribuições legais: CONVOCA, os Senhores Vereadores para uma Sessão Extraordinária, 

que realizar-se-á no dia 04 de dezembro de 2015, sexta-feira, às 14:00 horas, na Sede deste 

Poder Legislativo, para definição dos membros, do Presidente e Relator da Comissão 

Processante, instituída para apurar prática de infração Político-Administrativo, contra o 

Vereador Marcos Paulo da Silva. GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA DE 

VEREADORES DE ITAPIRA “VEREADOR JOSÉ CASIMIRO RODRIGUES”, 01 de 

Dezembro de 2015. Décio da Rocha Carvalho – Presidente. Registrada e publicada na 

Secretaria da Câmara de Vereadores de Itapira no dia 01/12/2015.” Presidente, em 

momento nenhum estava a discussão de desistência. Então, peço para que suspenda a 

sessão, uma vez que no ato que designa a sessão extraordinária não havia a penalidade da 

desistência implícita do vereador César Augusto da Silva. Requeiro ao senhor presidente 



marcar nova sessão para o prosseguimento, pois tenho o direito, proporcionalidade e 

condições desse processo... MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: Embasado no artigo 

45º do Regimento Interno da Casa que diz que tanto quanto for possível a 

proporcionalidade e garantido o direito de ampla defesa e contraditória, assegurando a 

proporcionalidade, vistas que foi marcada uma nova sessão extraordinária para garantir a 

proporcionalidade das bancadas existentes, a não estada do vereador deve ser admitida 

como desistência. Caso contrário, essa comissão continuará se perdurando enquanto o 

vereador não se fizer presente. O vereador foi convocado conforme ato. Gostaria de ler o 

artigo 45º: “Ao Presidente da Câmara caberá indicar os Vereadores que comporão as 

Comissões Temporárias, assegurando-se, tanto quanto possível, a representação 

proporcional partidária.” Ao meu ver, senhor presidente, e ao ver legislativo, o senhor 

assegurou a tentativa da proporcionalidade mantendo uma nova sessão, assegurando o 

direito da oposição ter uma cadeira cativa nessa comissão. A não vinda seria quase uma 

afronta aos colegas pela convocação que foi feita ao vereador que não está presente. 

Requeiro ao senhor, embasado no artigo 45º, que prossiga o andamento do ato... RAFAEL 

DONIZETE LOPES: Até concordaria com o nobre vereador Maurício, mas olha a 

situação que nos colocaremos se o senhor pedir esse andamento, vereador. E se o vereador 

César apresentar um atestado médico nesta Casa na segunda feira? Não podemos falar de 

uma pessoa que não está presente. Não podemos assumir uma responsabilidade perante 

uma comissão processante sem ao menos saber a situação. E se ele chegar aqui na segunda 

feira e apresentar um atestado médico, vereador? Como fica a nossa situação? Não é uma 

afronta para quem se encontra presente. É uma questão de sermos responsáveis correndo o 

risco dessa situação. Não devemos discutir a ausência ou não do vereador. Devemos 

discutir o ato e dar continuidade de forma que dê certa independência e responsabilidade 

para cada vereador, inclusive o senhor. O fato de o senhor usar o artigo 45º abre brecha 

para isso... MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: Discordo veementemente de sua 

posição. O artigo 45º é muito claro. Quando ele diz tanto quanto possível, as possibilidades 

já aconteceram em duas ocasiões. Não estou querendo justificar... Apenas estou dizendo 

que está sendo cumprido aquilo que diz dentro do Regimento Interno. Espero que o 

vereador esteja bem, porém, estamos assegurando apenas o que está escrito dentro do artigo 

45º do Regimento Interno. A presença dele com atestado ou não, não está direcionado que 

ele tem que se assegurar. Ele poderia também renunciar e se declinar sobre o assunto. A 

impossibilidade de estar aqui é tanto quanto possível. Tivemos uma sessão extraordinária 

para isso. Não vejo nenhuma infração dentro do Regimento Interno dessa Casa em dar 

andamento aos fatos.” A seguir, o Sr. Presidente coloca em única votação a solicitação 

do Vereador Marcos Paulo da Silva que requer uma nova sessão para a composição 

da Comissão Processante. Rejeitado menos dois votos dos Vereadores Srs. Rafael 

Donizete Lopes e Marcos Paulo da Silva. Isto feito, o Sr. Presidente informa a 

composição da Comissão Processante: 1 – MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA. 2 – 

PEDRO TADEU STRINGUETTI. 3 – CARLOS ALBERTO SARTORI. Isto feito esta 

presidência suspende os trabalhos por 15 (quinze) minutos para que a comissão ora 

constituída e formada escolha entre os seus membros, o presidente e o relator. 

(SUSPENSA) Reiniciado os trabalhos, após verificação de quórum, o Sr. Presidente 

comunica a formação da Comissão Processante já com seu presidente e relator: 1 – 



MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA – PRESIDENTE. 2 – CARLOS ALBERTO 

SARTORI – RELATOR. 3 – PEDRO TADEU STRINGUETTI – MEMBRO. A 

seguir, pela ordem, faz uso da palavra o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE 

LIMA: “Desde já, como sou presidente da comissão, convoco os membros para uma 

reunião na segunda feira próxima, às 13:00, nesta Casa de Leis. Obrigado.” ISTO FEITO, 

ESTA PRESIDENCIA ESCLARECE QUE A COMISSÃO PROCESSANTE DEVERÁ 

INICIAR SEUS TRABALHOS DENTRO DO PRAZO DE 5 DIAS, NOS TERMOS DO 

DECRETO-LEI 201/67. (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. 


