
ATA DA 3ª Sessão Ordinária, realizada aos 16 de fevereiro de 2016. Presidente: 

CARLOS APARECIDO JAMARINO; 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, 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. DÉCIO DA ROCHA CARVALHO. 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. Venho a esta 

tribuna para dizer que sempre estou apresentando indicações e requerimentos direcionados 

ao prefeito municipal. Tudo isso é para o bem estar da população itapirense. Vou continuar 

apresentando matérias até o fim de meu mandato. A população pede e nós devemos fazer o 

serviço. Não estamos aqui para fazer votações através de grupo político. Sabemos que 

existem manobras políticas como está acontecendo na data de hoje. Todos sabem o trâmite 

de uma representação. Estão fazendo mais uma 'cagada'. Vão dar andamento em uma coisa 

que não pode prosseguir. Tudo pode na Câmara Municipal de Itapira. Esta Casa está acima 

de qualquer lei. Entrei com três representações nesta Casa. As representações são contra o 

presidente desta Casa, o 1º Secretário e o 2º Secretário. Todos sabem que tenho uma 

desavença com o suplente de vereador. Fui xingado por ele. Outro vereador me agrediu 

neste corredor. Sabemos como está caminhando a Câmara Municipal de Itapira. Quero 

deixar registrada essa situação para a população. Estou aqui para defender o direito da 

população Itapirense. Recebi uma reclamação de uma pessoa. A filha dela foi colocada em 

uma creche do Flávio Zacchi. Ela mora no Jardim Raquel. Existem cerca de 4 creches nas 

proximidades do bairro onde ela reside. A pessoa responsável pelas vagas acabou 

colocando essa criança no Flávio Zacchi. É uma enorme distância a ser percorrida todos os 

dias. Isso é falta de respeito para com a população. Até quando vamos aceitar esse tipo de 

situação? Outras pessoas também passam pela mesma situação. Gostaria de saber o porquê 

não fazem a coisa certa. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite a todos. Em nome do Alair gostaria de 

cumprimentar a todos. Primeiramente queria lembrar os colegas sobre uma discussão que 

aconteceu nesta Casa a algum tempo e está relacionada a uma travessia situada na Avenida 

dos Italianos com o São Judas Tadeu. Esta Casa rejeitou um requerimento do nobre 

vereador sobre a situação. A nossa resposta foi que o problema seria sanado e que logo 

seria consolidado. No dia de ontem foi feita a referida melhoria naquele bairro. A ponte do 

São Judas Tadeu está muito bem estabelecida e feita. Mais uma vez reforça a ideia de que 

muitas vezes a base rejeita algumas matérias não por questões política, mas sim por 

conhecer o que já está planejado. Queria deixar uma congratulação para com as equipes dos 

Jogos de Verão, em especial, para com a Secretaria de Esportes. É um evento onde se 

trabalha com pouco dinheiro e uma enorme massa. Todos os vereadores tiveram a 

oportunidade de acompanhar o andamento dos Jogos de Verão. Muitos constataram o 

número de pessoas envolvidas. Todos disputaram os jogos de forma benéfica e honesta. 



Realmente foi uma festa. Parabenizo a todos que colaboraram para que o evento se 

concretizasse. Foi um sucesso. Quero convidar as equipes dos Jogos de Verão para 

marcarem presença nesta Casa. É uma forma de homenageá-los. 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 1ª 

Sessão Ordinária, realizada no dia 02 de Fevereiro de 2016. DESPACHO: COM 

VISTAS AO VEREADOR SR. MARCOS PAULO DA SILVA. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 16 de Fevereiro de 2016. a) Carlos Aparecido Jamarino - Vice-Presidente em 

Exercício. 2º) Em discussão e votação a Ata da 2ª Sessão Ordinária, realizada no dia 11 

de Fevereiro de 2016. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR SR. MARCOS 

PAULO DA SILVA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Fevereiro de 2016. a) Carlos 

Aparecido Jamarino - Vice-Presidente em Exercício. Em seguida o Sr. Presidente solicita 

do primeiro secretário para que proceda a leitura das matérias constantes do Expediente. 

Passamos ao Requerimentos de Licença. 3º) REQUERIMENTO Nº. 0016/2016.- Requer 

Licença para tratamento de saúde. Autoria: Décio Da Rocha Carvalho. Não havendo 

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

o Requerimento nº. 16/2016. Aprovado menos três votos dos Vereadores Srs. César 

Augusto da Silva, Rafael Donizete Lopes e Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: 

APROVADO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Fevereiro de 2016. a) Carlos 

Aparecido Jamarino - Vice-Presidente em Exercício. A seguir, encontrando-se presente no 

recinto da Câmara, o 1º Suplente de Vereador do DÉCIO DA ROCHA CARVALHO, Sr. 

TIAGO FONTOLAN BATISTA, o Sr. Presidente convida-o a assumir a vaga verificada. 

Isto feito, o Sr. Presidente solicita ao Sr. 1º Secretário para que proceda a leitura das 

matérias constante do Expediente. Não havendo mais Requerimentos de Licença o Sr. 

Presidente faz a leitura da Representação. 4º) Representação: Denuncia pela prática de 

infração Político-Administrativa, contra o Vereador MARCOS PAULO DA SILVA. Autor: 

Luiz Antonio Machado. Autoria. Luiz Antonio Machado. A seguir, pela ordem, faz uso da 

palavra o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Elias, pelo Decreto Lei, não 

podemos dar andamento na situação.” A seguir, pela ordem, faz uso da palavra o Vereador 

Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Gostaria que o iminente assessor do presidente, Sr. 

Elias Orsini, baseado na Resolução nº 246 da Câmara Municipal e assinada pelo presidente 

da época, Sr. Flávio Anísio Pavinato... Gostaria que fosse lida essa Resolução antes de dar 

entrada na representação uma vez que a Câmara tem o poder de instituir o Código de Ética 

e Decoro Parlamentar. Requeiro que seja lida na íntegra a Resolução nº 246 assinada pelo 

presidente da época, Sr. Flávio Anísio Pavinato. Seria sobre a questão de decoro 

parlamentar de qualquer vereador desta legislatura ou de legislaturas passadas. Quero que 

torne público essa resolução porque temos uma determinação interna assinada pelo 

presidente da época, Sr. Flávio Anísio Pavinato, sobre os deveres e vedações 

constitucionais com relação a quebra de decoro ou qualquer processo que se passe pela 

Comissão de Ética ou que se passe em votação nesse plenário. É nesse sentido. Caso se 

basearem no Decreto Lei nº 201 de 1967, quero que seja lido e que se torne público. O 

suplente Luiz Antonio Machado não deve saber disso, assim como o vereador envolvido, 



Sr. Marcos Paulo da Silva. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Assessor Legislativo 

Sr. ELIAS ORSINI: “Como a representação está se iniciando na data de hoje, ela pede o 

rito do Decreto Lei nº 201/67. Uma vez colocada em votação, caso seja aprovado, o rito 

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

LOPES: “Então o senhor está assumindo a responsabilidade. Acredito que o senhor estava 

presente nesta época e ajudou na elaboração dessa resolução, mas está falando que isso aqui 

não é válido. O senhor está se baseando no Decreto Lei 201/67. É sobre isso que quero que 

o senhor se manifeste. Acho que o senhor não tem esse poder nesse momento. É o 

presidente. Quero que torne público a Resolução nº 246. Obrigado.” A seguir, pela ordem, 

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

senhor presidente, o Dr. Rafael não deixou o assessor explicar. Você interferiu na 

explicação. O segundo ponto seria que é um requerimento do vereador. Isso deve ser 

votado pela Casa. Porém, também gostaria de ouvir a explicação, na íntegra, de nosso 

assessor legislativo onde não teve tempo de falar.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador 

Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Queria deixar claro para a presidência e para o 

assessor da presidência que o Decreto Lei é anterior a Constituição Federal de 1988. A 

Resolução nº 246/2006 é posterior a Constituição Federal. Portanto, tem legalidade para o 

procedimento dentro desta Casa. É nesse sentido. Caso o senhor queira explicar o assunto, 

desde já, muito obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Assessor Legislativo Sr. ELIAS 

ORSINI: “Boa noite a todos. O Decreto Lei nº 201/67 está em vigor. Não existe 

revogação. Um cidadão do município impetrou uma representação contra o vereador 

Marcos Paulo da Silva. Ele não tem conhecimento do processo de ética nesta Casa, mas 

tem conhecimento da lei 201/67. A Câmara vai fazer a leitura e colocará em votação para 

seguir o rito. É o rito normal para apurar qualquer ato. Poderia acontecer qualquer coisa 

nesta Casa e algum vereador entrar com processo a fim de ser apurado na Comissão de 

Ética. Ainda não foi colocado em votação, vereador. Será lido e colocado em votação... 

RAFAEL DONZIETE LOPES: Devemos seguir a Resolução que está em consonância 

com a Constituição Federal, Elias. O senhor está rasgando a Lei Orgânica e essa Resolução. 

Se tem competência e a Resolução está em vigor nesta Casa, o senhor não pode subir neste 

plenário e falar que isso aqui é nulo. Mais uma vez esta Casa está passando o carro na 

frente dos bois.” ESTA PRESIDÊNCIA ESCLARECE QUE VAI RATIFICAR A 

VOTAÇÃO O PEDIDO DE ABERTURA DO PROCESSO DE INFRAÇÃO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVA DO VEREADOR MARCOS PAULO DA SILVA, SEGUINDO O 

RITO DO INCISO II DO ART. 5º DO DECRETO-LEI 201/67. A seguir, faz uso da 

palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Gostaria de deixar registrado a 

irresponsabilidade, incompetência, falta de decoro dos vereadores, ilegalidade do que 

estaremos discutindo e, de ante mão, estou pedindo a anulação dessa sessão baseado em 

fatos que já aconteceram nessa Casa de Leis. Alguns vereadores devem estar com uma 

enorme amnésia ou acefalia. Por que falo isso? Porque quando o vereador César apresentou 

um atestado, o vereador Maurício pediu vistas para tornar a saber se o atestado era válido. 

Então, o pedido de vistas que vossa excelência solicitou sobre o atestado do Décio da 

Rocha Carvalho deve seguir o mesmo rito que o vereador Maurício fez com o atestado do 

César. Isso é uma aberração desta Casa. Exijo que o mesmo tratamento do pedido de vistas 

do vereador Maurício, quando o César apresentou o atestado, seja dado ao vereador Marcos 



Paulo que também vistou o atestado do Décio da Rocha Carvalho. O que o vereador 

Maurício, como vereador eleito, tem a mais que o vereador Marcos Paulo quando solicita 

vistas do mesmo tipo de matéria? Em minha opinião, o direito do Marcos Paulo é o mesmo 

direito do vereador Maurício. Caso o pedido do vereador Marcos Paulo não seja seguido, 

senhor Carlos Jamarino, gostaria que o senhor, o Dr. Pedro, o Joilson e o Juliano Feliciano 

tenham bastante sabedoria porque vocês serão responsabilizados pelo ato no qual o 

vereador Marcos Paulo pediu e foi negado em plenário. É somente isso. Poderia falar mais 

coisa, mas espero que seja suspensa a sessão. Senhor presidente, você deve conversar com 

os dez vereadores. Tenho certeza que o senhor é uma pessoa sensata. O Elias Orsini, como 

assessor da presidência, também deve analisar a situação. Estamos passando por cima de 

um requerimento que é de direito do vereador. Novamente vale lembrar que o Dr. Maurício 

já fez esse tipo de pedido nesta Casa. O direito de um não termina quando é suspeito ou por 

qualquer motivo. Gostaria imensamente que a sessão fosse suspensa por 5 minutos. É uma 

ilegalidade e uma falta de respeito para com todos os vereadores em nome do vereador 

Marcos Paulo. Tenho certeza que o vereador Marcos Paulo vai se manifestar porque ele é o 

envolvido. Para finalizar, gostaria de deixar registrado que o suplente de vereador Luiz 

Machado se baseia na Lei Orgânica local junto ao Decreto Lei. Então, o Decreto 246/2006 

tem validade. Cabe ressaltar que na própria denúncia do Luiz Machado ele usa a Lei 

Orgânica. Peço a suspensão da sessão.” A seguir, o Sr. Presidente coloca em votação a 

solicitação de suspensão dos trabalhos por 10 minutos de autoria do Vereador Sr. 

Rafael Donizete Lopes. Aprovado por unanimidade. (SUSPENSA) Reiniciado os 

trabalhos, após verificação de quórum, o Sr. Presidente passa a palavra ao Assessor 

Legislativo, Sr. ELIAS ORSINI: ”Boa noite a todos. Pessoal, quero fazer um 

esclarecimento. O Maurício, naquela sessão em que tramitou o requerimento de licença do 

César, estava em dúvida quanto ao atestado médico juntado. Ele queria dar uma pesquisada. 

Naquele fervor da sessão, lembrando que não é fácil assessorar, o Décio aceitou a vistas. 

Não houve malandragem porque o vereador César não foi prejudicado. Caso tivesse sido 

prejudicado, acredito que ele poderia acionar o Judiciário para ser beneficiado. No dia de 

hoje não podemos cometer nenhum deslize. O artigo 60º do Regimento da Casa diz o 

seguinte: “Art. 60 - O Vereador poderá licenciar-se mediante requerimento dirigido à 

Presidência, por prazo determinado. § 1° - A aprovação dos pedidos de licença se dará no 

Expediente das Sessões, com preferência sobre qualquer matéria, sem discussão, podendo 

ser rejeitado somente por maioria qualificada dos membros da Câmara.” É uma matéria que 

não cabe discussão. O Décio redigiu que oportunamente apresentará o atestado. Ele nos 

ligou e disse que não estava bem de saúde. Sabemos que ele está com uma enfermidade. 

Ele ligou e foi ao médico... RAFAEL DONIZETE LOPES: Tenho dúvidas do atestado. 

Como que fica a situação?... ELIAS ORSINI: Como tem dúvidas? Se você não confia no 

presidente, vote contra... RAFAEL DONIZETE LOPES: Gostaria que apresentassem o 

atestado. Estou solicitando vistas... MARCOS PAULO DA SILVA: Estou pedindo vistas, 

uma vez que hoje de manhã o presidente desta Casa esteve com seu veículo parado defronte 

a Câmara Municipal. Ele foi até o paço municipal. Ele foi até o Tiago Fontolan e até o 

gabinete do prefeito. O gabinete do prefeito tem acesso ao Tiago Fontolan. O que me 

surpreende é ver o suplente nesta Casa, pois ele estava passeando na cidade. Amanhã vou 

pedir cópia do vídeo monitoramento da Prefeitura. Caso apagarem o vídeo, sabemos o 



caminho que vamos percorrer. Quero deixar claro, presidente, que deve constar em ata a 

minha solicitação onde a mesma foi negada. Obrigado.” A seguir, o Vereador Sr. Rafael 

Donizete Lopes requer e a Casa aprova por unanimidade que a votação do pedido de 

abertura do processo de infração politico-administrativo contra o Vereador Marcos 

Paulo da Silva seja realizada nominalmente. CARLOS ALBERTO SARTORI: SIM. 

CÉSAR AUGUSTO DA SILVA: NÃO. JOILSON BATISTA MILITÃO DA SILVA: 

SIM. JULIANO FELICIANO: SIM. MARCOS PAULO DA SILVA: NÃO. 

MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: SIM. PEDRO TADEU STRINGUETTI: SIM. 

RAFAEL DONIZETE LOPES: NÃO. TIAGO FONTOLAN BATISTA: SIM. 

Realizado o processo de votação, o Sr. Presidente declara aprovado o pedido de 

abertura do processo de infração politico-administrativo contra o Vereador Marcos 

Paulo da Silva menos três votos dos Vereadores Srs. Marcos Paulo da Silva, César 

Augusto da Silva e Rafael Donizete Lopes. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. 

MARCOS PAULO DA SILVA: “Quero deixar registrado que o Dr. Pedro Tadeu 

Stringuetti está impossibilitado de votar na questão da abertura de processo de minha 

cassação. Isso se dá porque tenho uma representação contra ele protocolada nesta Casa há 

14 dias. O Joilson Batista Militão da Silva também possui uma representação. Os 

vereadores deveriam fazer igual ao vereador Carlos Aparecido Jamarino, ou seja, informar 

que estão impossibilitados de votar devido a essa situação. Na última sessão o vereador 

Carlos Aparecido Jamarino informou que estava impossibilitado de participar devido a uma 

ação na justiça. Os dois deveriam ter se manifestado. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o 

Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Uma vez que a devida 

representação não adentrou no plenário, não temos, ao menos, a ciência do conteúdo da 

matéria. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE 

LOPES: “Com relação a representação que o vereador Marcos Paulo fez contra a Mesa 

Diretora, acho que o presidente da Câmara deveria ter o mesmo pensamento quando acatou 

a entrada do processo de autoria do cidadão Luiz Machado. A Mesa está sentada sobre a 

representação do vereador Marcos Paulo. Gostaria de deixar registrado que na própria 

representação do advogado contratado pela Casa cita que se houver algum vereador 

impossibilitado, automaticamente está impedido de votar na Comissão Processante. 

Portanto, o Dr. Pedro e o Joilson possuem uma representação. O Juliano como presidente 

deve tomar ciência. Os dois estão impedidos de votar. Obrigado.” PASSAREMOS PARA 

A NOVA FORMAÇÃO DA COMISSÃO PROCESSANTE, EM FACE DA DECISÃO 

JUDICIAL QUE ANULOU A CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO PROCESSANTE 

ANTERIORMENTE FORMADA. ESTA PRESIDÊNCIA ESCLARECE, QUE DE 

ACORDO COM O INCISO II DO DECRETO-LEI 201/67 – PROCEDERÁ O SORTEIO 

DE TRÊS VEREADORES PARA COMPOR A COMISSÃO PROCESSANTE – 

OBEDECENDO A PROPORCIONALIDADE DOS BLOCOS PARLAMENTARES, 

CONFORME PRECEITO CONSTITUCIONAL - PARÁGRAFO 1º DO ART. 58 DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. A seguir, o Vereador Sr. Rafael Donizete Lopes requer e 

a Casa rejeita, menos três votos dos vereadores Srs. César Augusto da Silva, Marcos 

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

Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Somente para lembrar os vereadores, o 

vereador Maurício sabe muito bem porque ele era presidente das duas comissões. Estamos 



abrindo um precedente com relação a cassação do vice-prefeito Dado Boretti. O mesmo 

erro e a mesma sacanagem que foi feita na nomeação da comissão, lembrando que fiz parte 

naquela época... Tenho autoridade para falar. Gostaria que o Luiz Machado estivesse nesta 

Casa porque ele foi o Relator. Estamos abrindo precedentes com essa votação para a 

anulação da CPI referente ao Dado Boretti. Ele era vice-prefeito do Paganini. O nobre 

vereador Maurício, que foi presidente da comissão, poderia vir a esta tribuna para se 

manifestar. É uma boa hora de o senhor mostrar isonomia do voto que o senhor faz. 

Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE 

LIMA: “Não sei o porquê de tanta preocupação. O nosso voto foi para que o trâmite possa 

acontecer e não seja interrompido por várias vezes. Obrigado.” A seguir, o Sr. Presidente 

coloca em votação a condição da proporcionalidade dos Blocos Parlamentares. 

Aprovado por unanimidade. ESCLARECE AINDA ESTA PRESIDÊNCIA, QUE FARÁ 

O SORTEIO PRIMEIRAMENTE DO BLOCO PARLAMENTAR DO GRUPO DA 

OPOSIÇÃO, COMPOSTO PELOS VEREADORES, CÉSAR AUGUSTO DA SILVA E 

RAFAEL DONIZETE LOPES, PARA ESCOLHA DE UM MEMBRO, OBEDECENDO A 

PROPORCIONALIDADE DO BLOCO PARLAMENTAR. A seguir, é sorteado o nome do 

Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

RAFAEL DONIZETE LOPES: “Como membro sorteado para participar da Comissão 

Processante, não vou declinar conforme alguns vereadores fizeram na cassação do Marcos 

Paulo e na cassação do Dado porque isso é quebra de decoro parlamentar. Vou acionar 

todos os vereadores que se declinarem por quebra de decoro parlamentar ainda nessa 

semana. Obrigado.” ATO CONTÍNUO, FAREMOS O SORTEIO DE DOIS MEMBROS 

PERTECENTES AO BLOCO PARLAMENTAR DO GRUPO DA SITUAÇÃO, 

COMPOSTO PELOS VEREADORES SRS. CARLOS ALBERTO SARTORI, JOILSON 

BATISTA MILITÃO DA SILVA, JULIANO FELICIANO, MAURÍCIO CASSIMIRO DE 

LIMA E PEDRO TADEU STRINGUETTI. ESCLARECE QUE O SUPLENTE DE 

VEREADOR TIAGO FONTOLAN ESTÁ IMPEDIDO DE PARTICIPAR DA 

COMISSÃO PROCESSANTE PELA QUALIDADE DE SUPLENTE DE VEREADOR. A 

seguir, são sorteados os nomes dos Vereadores Srs. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA 

e JOILSON BATISTA MILITÃO DA SILVA. ISTO FEITO, ESTA PRESIDÊNCIA 

DECLARA O RESULTADO DO SORTEIO: 1 – VEREADOR RAFAEL DONIZETE 

LOPES; 2 – VEREADOR MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA; 3 – VEREADOR 

JOILSON BATISTA MILITÃO DA SILVA. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Quero reiterar a fala do Dr. Rafael. Também não 

declino na condição da comissão.” A SEGUIR, O SR. PRESIDENTE SUSPENDE A 

SESSÃO POR 10 MINUTOS PARA QUE OS MEMBROS DA COMISSÃO 

PROCESSANTE SE REÚNAM E ESCOLHAM ENTRE SÍ, O PRESIDENTE E O 

RELATOR, EMBASAMENTO LEGAL INCISO II ARTIGO 5º DECRETO LEI 

201/67. (SUSPENSA) REINICIADO OS TRABALHOS, ESTA PRESIDENTE 

INFORMA O RESULTADO DA VOTAÇÃO DA ESCOLHA DO PRESIDENTE E 

RELATOR DA COMISSÃO PROCESSANTE, COMUNICANDO A SEGUIR SUA 

COMPOSIÇÃO: 1 – PRESIDENTE –VEREADOR MAURÍCIO CASSIMIRO DE 

LIMA; 2 – RELATOR –VEREADOR JOILSON BATISTA MILITÃO DA SILVA; 3 

– MEMBRO – VEREADOR RAFAEL DONIZETE LOPES. FORMADA A 



COMISSÃO PROCESSANTE E ELEITO O PRESIDENTE E RELATOR, ESTA 

PRESIDÊNCIA ENCAMINHA O PROCESSO À COMISSÃO PROCESSANTE, PARA 

QUE PROMOVAM NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 5º DO DECRETO-LEI 

201/67, O INÍCIO DOS TRABALHOS, NO PRAZO DE 5 DIAS. Não havendo mais 

Projetos Lei Complementar, o Sr. Presidente passa à leitura dos Projetos de Lei. 5º) Projeto 

de Lei nº. 006/2016.- Em que o Sr. Carlos Aparecido Jamarino submete à apreciação do 

Colendo Plenário propositura supra que Dispõe sobre a criação do "Projeto Cultural Raiz 

do Samba de Itapira", objetivando a apresentação e difusão do samba como evento 

cultural no Município de Itapira. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 16 de Fevereiro de 2016. a) Carlos Aparecido Jamarino - 

Vice-Presidente em Exercício. Não havendo mais Projetos Lei passamos 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. 0016/2016.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Teodoro 

Rotoly, mais conhecido como Dorinho. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Fevereiro 

de 2016. a) Carlos Aparecido Jamarino - Vice-Presidente em Exercício. 7º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 0017/2016.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Benedito Cavenaghi. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 16 de Fevereiro de 2016. a) Carlos Aparecido Jamarino - 

Vice-Presidente em Exercício. 8º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0018/2016.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sr. Leovaldo de Souza. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

16 de Fevereiro de 2016. a) Carlos Aparecido Jamarino - Vice-Presidente em Exercício. 9º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 0019/2016.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Gerson 

Alves Rodrigues. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Fevereiro de 2016. a) Carlos 

Aparecido Jamarino - Vice-Presidente em Exercício. 10º) Requerimento Voto de Pesar 

nº. 0020/2016.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Carlos Andreolli. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 16 de Fevereiro de 2016. a) Carlos Aparecido Jamarino - Vice-

Presidente em Exercício. 11º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0021/2016.- Voto de pesar 

pelo falecimento Sr. José Aguinaldo Pereira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

16 de Fevereiro de 2016. a) Carlos Aparecido Jamarino - Vice-Presidente em Exercício. 

12º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0022/2016.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 

Adelmo Bueno. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Fevereiro de 2016. a) Carlos 

Aparecido Jamarino - Vice-Presidente em Exercício. 13º) Requerimento Voto de Pesar 

nº. 0023/2016.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria Aparecida de Moraes Souza. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 16 de Fevereiro de 2016. a) Carlos Aparecido Jamarino - 

Vice-Presidente em Exercício. 14º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0024/2016.- Voto de 



pesar pelo falecimento Sr. João Cavallaro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Fevereiro 

de 2016. a) Carlos Aparecido Jamarino - Vice-Presidente em Exercício. 15º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 0025/2016.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Euclides 

Bueno Delgado. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Fevereiro de 2016. a) Carlos 

Aparecido Jamarino - Vice-Presidente em Exercício. 16º) Requerimento Voto de Pesar 

nº. 0026/2016.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Luis Riberti. Autoria. Carlos Alberto 

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

Caio", aos 16 de Fevereiro de 2016. a) Carlos Aparecido Jamarino - Vice-Presidente em 

Exercício. 17º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0027/2016.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Silvana de Andrade. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Fevereiro 

de 2016. a) Carlos Aparecido Jamarino - Vice-Presidente em Exercício. 18º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 0028/2016.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria 

Estela de Souza Sequinato. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Fevereiro de 2016. a) 

Carlos Aparecido Jamarino - Vice-Presidente em Exercício. 19º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 0029/2016.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Amélia Santina Brolezi 

Sabadini. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Fevereiro de 2016. a) Carlos 

Aparecido Jamarino - Vice-Presidente em Exercício. 20º) Requerimento Voto de Pesar 

nº. 0030/2016.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Joana Moraes Cruz. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 16 de Fevereiro de 2016. a) Carlos Aparecido Jamarino - Vice-

Presidente em Exercício. 21º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0031/2016.- Voto de pesar 

pelo falecimento Sra. Claudete Cardoso de Lima. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

16 de Fevereiro de 2016. a) Carlos Aparecido Jamarino - Vice-Presidente em Exercício. 

22º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0032/2016.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. 

Orlanda Cavallaro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Fevereiro de 2016. a) Carlos 

Aparecido Jamarino - Vice-Presidente em Exercício. 23º) Requerimento Voto de Pesar 

nº. 0033/2016.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Cleusa Elisabeth Gomes. Autoria. 

Rafael Donizete Lopes. César Augusto da Silva DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Fevereiro de 2016. a) Carlos 

Aparecido Jamarino - Vice-Presidente em Exercício. 24º) Requerimento Voto de Pesar 

nº. 0034/2016.- Voto de pesar pelo falecimento Srta. Isabela da Silva Dezoti. Autoria. 

Carlos Aparecido Jamarino. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 16 de Fevereiro de 2016. a) Carlos Aparecido Jamarino - 

Vice-Presidente em Exercício. 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. 25º) Requerimento nº. 007/2016.- 



Voto de Congratulação com o ex-vereador Pr. Antônio Orcini, o Toninho, recém-

empossado presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus - Ministério de Belém. 

Autoria. Carlos Alberto Sartori. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. RAFAEL 

DONIZETE LOPES: “Gostaria de parabenizar o autor da matéria. Faço votos ao Toninho 

Orcini, assim como ao Elias Orsini. Parabéns.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. 

MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Queria estender esse voto ao nosso companheiro 

Toninho. Também estendo minhas felicitações ao Elias Orsini. Apesar de ser um momento 

triste da família, desejo a todos muito sucesso. Obrigado.” DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Fevereiro de 2016. a) 

Carlos Aparecido Jamarino - Vice-Presidente em Exercício. 26º) Requerimento nº. 

008/2016.- Voto de Congratulação com a Diretoria e associados do Clube de Campo Santa 

Fé pelo sucesso obtido na realização do Baile do Hawaí de 2016. Autoria. Carlos Aparecido 

Jamarino. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 16 de Fevereiro de 2016. a) Carlos Aparecido Jamarino - Vice-Presidente em 

Exercício. 27º) Requerimento nº. 009/2016.- Voto de Congratulação com a Secretaria 

Municipal de Esportes e Lazer, bem como com atletas e equipes participantes do 41º Jogos 

de Verão. 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 16 de Fevereiro de 2016. 

a) Carlos Aparecido Jamarino - Vice-Presidente em Exercício. 28º) Requerimento nº. 

0010/2016.- Moção de Louvor aos profissionais e funcionários do Banco de Leite Humano 

do HM, na pessoa da enfermeira Juliana Belinello, pela conquista do Certificado Categoria 

Ouro do Programa Ibero-americano de Bancos de Leite Humano pelo segundo ano 

consecutivo. 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 16 de 

Fevereiro de 2016. a) Carlos Aparecido Jamarino - Vice-Presidente em Exercício. 29º) 

Requerimento nº. 0011/2016.- Voto de Congratulação com o Poder Executivo, através da 

Secretaria de Meio Ambiente e do SAAE, pela demonstração das ações ambientais e de 

saneamento básico dentro da Campanha da Fraternidade 2016. Autoria. Carlos Alberto 

Sartori. A seguir, pela ordem, o vereador Carlos Alberto Sartori manifesta interesse em 

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

Antonio Caio", aos 16 de Fevereiro de 2016. a) Carlos Aparecido Jamarino - Vice-

Presidente em Exercício. 30º) Requerimento nº. 0012/2016.- Requer oficiar a Secretaria 

Municipal de Saúde, para que envie a esta Casa de Leis, cópia das planilhas de cirurgias de 

alta complexidade no setor de ortopedia. Autoria. Marcos Paulo da Silva. A seguir, faz uso 

da palavra o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Boa noite a todos. (A seguir, 

o vereador lê a matéria em sua íntegra) Esse requerimento pede informações de quantos 

pacientes estão na fila de espera. Sou cobrado diariamente nas ruas em relação ao assunto. 

Foi colocado em alguns jornais a respeito da demora do atendimento. É uma forma de 

esclarecer as dúvidas da população. Com a planilha em nossas mãos, acredito que teremos 

respostas concretas. Sabemos que muitas pessoas estão na fila há muito tempo. Essas 

pessoas não têm condições financeiras de pagar a cirurgia. Peço o voto favorável de todos 

os vereadores. Obrigado.” 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 16 de Fevereiro de 2016. a) Carlos Aparecido 

Jamarino - Vice-Presidente em Exercício. 31º) Requerimento nº. 0013/2016.- Oficiar a 

Viação Itajaí, solicitando informações quanto ao atraso nas linhas, ausência de cobradores e 

estado precário dos veículos da empresa. Autoria. Bancada da Situação. 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 16 de Fevereiro de 2016. a) Carlos Aparecido Jamarino - Vice-Presidente em Exercício. 

32º) Requerimento nº. 0014/2016.- Voto de Congratulação com o Sr. Sandro Marchi, pelo 

transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado recentemente. Autoria. Maurício 

Cassimiro de Lima. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 16 de Fevereiro de 2016. a) Carlos Aparecido Jamarino - Vice-

Presidente em Exercício. 33º) Requerimento nº. 0015/2016.- Requer do Sr. Prefeito, 

determinar ao SAAE que refaça parte do asfalto da Rua Izaura da Silva Vieira, defronte o 

numeral 356, Jd. Raquel. Autoria. Marcos Paulo da Silva. 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 16 de 

Fevereiro de 2016. a) Carlos Aparecido Jamarino - Vice-Presidente em Exercício. 34º) 

Requerimento nº. 0017/2016.- Moção de Repúdio ao ex Prefeito Toninho Bellini pelas 

levianas declarações publicadas no Jornal Tribuna de Itapira, através de informe 

publicitário no dia 14 de fevereiro. Autoria. Bancada da Situação. A seguir, pela ordem, o 

vereador Marcos Paulo da Silva manifesta interesse em discutir a presente matéria. 

DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de 

Fevereiro de 2016. a) Carlos Aparecido Jamarino - Vice-Presidente em Exercício. 35º) 

Indicação nº. 0011/2016.- Sugere revitalização da Praça da Justiça, no Jardim Galego. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 16 de Fevereiro de 2016. a) Carlos Aparecido Jamarino - 

Vice-Presidente em Exercício. 36º) Indicação nº. 0012/2016.- Sugere ao Sr. Prefeito 

Municipal, determinar a Secretaria de Esporte, para que disponibilize um professor de 

educação física para o grupo da terceira idade da Vila Bazani. Autoria. Carlos Alberto 

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

aos 16 de Fevereiro de 2016. a) Carlos Aparecido Jamarino - Vice-Presidente em Exercício. 

37º) Indicação nº. 0013/2016.- Sugere a instalação de aparelhos de ar condicionado no 

Almoxarifado Hospital Municipal. Autoria. Juliano Feliciano. DESPACHO: AO SR. 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Fevereiro de 2016. a) 

Carlos Aparecido Jamarino - Vice-Presidente em Exercício. 38º) Indicação nº. 0014/2016.- 

Sugere ao Departamento de Trânsito, instalar tampões em todos os postes de sinalização 

vertical. Autoria. Juliano Feliciano. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Fevereiro de 2016. a) Carlos Aparecido Jamarino - 

Vice-Presidente em Exercício. 39º) Indicação nº. 0015/2016.- Sugere medidas quanto a 

água parada na Rua Mauro Simões, defronte o nº 999, no bairro Humberto Carlos 

Passarella. Autoria. Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Fevereiro de 2016. a) Carlos 

Aparecido Jamarino - Vice-Presidente em Exercício. 40º) Indicação nº. 0016/2016.- 



Sugere reforma ou melhorias no telhado do Ginásio Poliesportivo "José Bonifácio Coutinho 

Nogueira", no Humberto Carlos Passarella. Autoria. Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: 

AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Fevereiro de 

2016. a) Carlos Aparecido Jamarino - Vice-Presidente em Exercício. 41º) Indicação nº. 

0017/2016.- Sugere destinar uma área de aproximadamente 3.000 m² para prática de 

motocross. Autoria. Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Fevereiro de 2016. a) Carlos 

Aparecido Jamarino - Vice-Presidente em Exercício. 42º) Indicação nº. 0018/2016.- 

Sugere ao Sr. Prefeito Municipal, a elaboração de uma pista para prática de ciclismo 

downhill na proximidade do Cristo na Vila Bazani. 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 

16 de Fevereiro de 2016. a) Carlos Aparecido Jamarino - Vice-Presidente em Exercício. 

Não havendo mais Indicações, o Sr. Presidente solicita ao 1º Secretário para que proceda a 

leitura dos Ofícios: 43º) Câmara Municipal de Mogi Guaçu: Convite a para a entrega de 

Título de Cidadão Guaçuano ao Sr. Cláudio Luiz Manzoli, dia 26 de Fevereiro, às 19:30, 

sito a Rua José Colombo, nº 235, Centro. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 16 de Fevereiro de 2016. a) Carlos Aparecido Jamarino - Vice-Presidente em 

Exercício. 44º) Juíra Meneselo Zangelmi: Manifesto de agradecimento pela denominação 

de via pública com seu nome. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

16 de Fevereiro de 2016. a) Carlos Aparecido Jamarino - Vice-Presidente em Exercício. 

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 única discussão o Requerimento nº 009/2016.- Voto de 

Congratulação com a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, bem como com atletas e 

equipes participantes do 41º Jogos de Verão. Autoria: Maurício Cassimiro de Lima. 

DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Fevereiro de 2016. a) Carlos Aparecido Jamarino - 

Vice-Presidente em Exercício. 2º) Em única discussão o Requerimento nº 0010/2016.- 

Moção de Louvor aos profissionais e funcionários do Banco de Leite Humano do HM, na 

pessoa da enfermeira Juliana Belinello, pela conquista do Certificado Categoria Ouro do 

Programa Ibero-americano de Bancos de Leite Humano pelo segundo ano consecutivo. 

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

MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Fevereiro 

de 2016. a) Carlos Aparecido Jamarino - Vice-Presidente em Exercício. 3º) Em única 

discussão o Requerimento nº 0011/2016.- Voto de Congratulação com o Poder Executivo, 

através da Secretaria de Meio Ambiente e do SAAE, pela demonstração das ações 

ambientais e de saneamento básico dentro da Campanha da Fraternidade 2016. Autoria: 

Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR CARLOS 

ALBERTO SARTORI. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Fevereiro de 2016. a) 

Carlos Aparecido Jamarino - Vice-Presidente em Exercício. 4º) Em única discussão o 

Requerimento nº 0012/2016.- Requer oficiar a Secretaria Municipal de Saúde, para que 

envie a esta Casa de Leis, cópia das planilhas de cirurgias de alta complexidade no setor de 



ortopedia. Autoria: Marcos Paulo da Silva. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

PEDRO TADEU STRINGUETTI: “Boa noite a todos. As cirurgias de alta complexidade 

são feitas em hospitais de maior envergadura. A distribuição dessas cirurgias é feita por um 

órgão instalado em São João da Boa Vista. Está fora de nosso alcance. Obrigado.” A seguir, 

faz uso da palavra o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Boa noite a todos. Dr. 

Pedro, acho que não está fora de nosso alcance. Quem é encaminhado para São João da Boa 

Vista são os itapirenses. Existe uma planilha de agendamento médico no Hospital 

Municipal de Itapira. Somente gostaria de consultar essa planilha. Na realidade, temos 

funcionários competentes que fazem o cadastramento. Tenho certeza que a minha 

solicitação, caso seja aprovada, será respondida tranquilamente. Não precisamos ir até São 

João da Boa Vista para saber. Deve haver algum tipo de controle nesse sentido. São 

informações que podem esclarecer as dúvidas da população. Peço o voto favorável de todos 

os vereadores. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL 

DONIZETE LOPES: “Primeiramente para informar o Dr. Pedro... Como colega da rede 

básica talvez ele não tenha a obrigação de saber a realidade de como são feitos os 

encaminhamentos relacionados à alta complexidade. Não é direcionado para a DIR de São 

João da Boa Vista. É feito uma planilha de encaminhamento. Essa planilha é enviada às 

pessoas responsáveis em fazer o encaminhamento. Muitos desses pacientes são 

encaminhados para o AME de Mogi Guaçu, além de outras localidades. Acho bastante 

importante termos a planilha de agendamento com um único propósito, ou seja, evitar os 

fura filas. O que são os fura filas? São os pacientes que estão aguardando há menos tempo 

em comparação a outras pessoas. Muitos estão nas filas há mais de 5 anos. Gostaria que 

cada vereador votasse favorável a fim de mostrarmos para a população que não existe fura 

fila no serviço de agendamento. Isso envolve vários setores da Saúde. Os impostos são 

pagos por todos os cidadãos. Portanto, não deve haver diferença. Não é justo passar pessoas 

à frente dos pacientes que estão aguardando há muito tempo. Esperamos que tenham uma 

planilha única e que seja direcionado em conformidade com o tempo de espera. Caso 

houver um fura fila, acho que não seria de bom senso para o gestor. Todos os vereadores 

devem aprovar a matéria. Devemos mostrar transparência para a população. Obrigado.” A 

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

noite a todos. Aproveitando o ensejo relacionado ao fura fila, é dito por aí que muitos 

médicos cobram uma consulta dentro de seu consultório para facilitar a entrada no Hospital 

Municipal a fim de se fazer pequenas cirurgias. São as cirurgias de baixa complexidade. As 

de alta e média complexidade que não são feitas em nossa cidade são encaminhadas para o 

AME. Essa regulação não é nossa, doutor. Cada cirurgia tem uma característica própria. O 

indivíduo não é julgado como uma fila de espera. Você deve levar em consideração as 

condições de morbidade, a idade, as chances de recuperação, dentro outras importantes 

situações. Existe uma regulação em São João sobre a distribuição dessas vagas. Existem 

médicos próprios que fazem a averiguação da necessidade. Existe o sistema CROSS onde 

muitas cirurgias não podem esperar. É um sistema muito bem estabelecido. Ter uma tabela 

em mãos é somente possuir o nome das pessoas. Você deveria analisar o assunto mais à 

fundo no setor de regulação. O Dr. Rafael é ortopedista e sabe do que estou falando. Posso 

falar isso com muita clareza. Trabalho no âmbito cirúrgico há muito tempo. São distintos 

tempos eletivos. Existe uma análise em relação ao assunto. Existe todo um processo que 



deve ser seguido. De forma geral, teremos apenas nomes de pessoas e a especificação da 

cirurgia. A gama de diversidade é enorme. Por esse motivo o meu voto é contrário. 

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

Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 12/2016. 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: “Sou 

favorável e continuo sendo favorável. A população deve ser informada. Sabemos que 

muitas pessoas estão passando a perna em outros cidadãos. Vamos provar essa situação. 

Vamos correr atrás a fim de mostrar para a população. Obrigado.” DESPACHO: 

REJEITADO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Fevereiro de 2016. a) Carlos 

Aparecido Jamarino - Vice-Presidente em Exercício. 5º) Em única discussão o 

Requerimento nº 0013/2016.- Oficiar a Viação Itajaí, solicitando informações quanto ao 

atraso nas linhas, ausência de cobradores e estado precário dos veículos da empresa. 

Autoria: Bancada da Situação. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR CÉSAR 

AUGUSTO DA SILVA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Fevereiro de 2016. a) 

Carlos Aparecido Jamarino - Vice-Presidente em Exercício. 6º) Em única discussão o 

Requerimento nº 0015/2016.- Requer do Sr. Prefeito, determinar ao SAAE que refaça 

parte do asfalto da Rua Izaura da Silva Vieira, defronte o numeral 356, Jd. Raquel. Autoria: 

Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR MAURÍCIO 

CASSIMIRO DE LIMA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Fevereiro de 2016. a) 

Carlos Aparecido Jamarino - Vice-Presidente em Exercício. 7º) Em única discussão o 

Requerimento nº 0017/2016.- Moção de Repúdio ao ex Prefeito Toninho Bellini pelas 

levianas declarações publicadas no Jornal Tribuna de Itapira, através de informe 

publicitário no dia 14 de fevereiro. Autoria: Bancada da Situação. A seguir, faz uso da 

palavra o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Nessa semana me deparei 

com uma manifestação do Toninho Bellini. Primeiramente não concordo com a leviandade 

que ele tratou esta Casa de Leis. Acho que um agente político e um ex-prefeito, no mínimo, 

teria que ter respeito para com esta Casa de Leis. Quero lembrar o seguinte: Em todas as 

contas o ex-prefeito Toninho Bellini teve o direito assegurado por esta Casa, ou seja, a 

ampla defesa e contraditório. Inclusive, ele deu muito trabalho em ser notificado. Ele não 

queria receber a notificação. Quando lhe foi convidado a estar presente na sessão e fazer a 

defesa das contas que estavam em julgamento, ele abdicou-se do direto de se defender. Em 

minha concepção, covardemente porque quem não deve não teme. Ele fez algumas 

considerações. Ele falou sobre a ficha limpa. Ele disse que pessoas estão falando sobre 

inexigibilidade. Primeiramente ele colocou um pedaço aqui do que é a lei da ficha limpa. 

“Contas relativas ao exercício de cargos e funções públicas rejeitadas por irregularidades 

insanáveis que configurem ato de improbidade administrativa.” Não sei se esse ex-prefeito 

está com Alzheimer, mas a lei, especificamente, não diz isso. Ela diz o seguinte: “São 

inelegíveis; Artigo 10º, G: Os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou 

funções públicas rejeitadas por órgão competente por irregularidades insanáveis que 

configurem ato doloso de improbidade administrativa e por decisão irrecorrível do órgão 

competente.” Ele teve suas contas rejeitadas por esta Casa. Ele está ilegível caso o órgão 

competente faça sua rejeição de contas. Em todo o relatório existiram atos de improbidade 

insanável e doloso. Sem mais isso, salvo essa situação, se esta estiver sido suspensa ou 



anulada pelo Poder Judiciário. Até que eu saiba o ex-prefeito não tem nenhuma ação 

judicial suspendendo os efeitos da rejeição das contas. Portanto, em minha concepção, ele 

encontra-se inelegível. Ele mentiu no jornal. Falou que foi de forma sórdida. Olhem esse 

trecho: “Ousaram contrariar a aprovação do órgão técnico do Tribunal de Contas.” Será que 

ele esqueceu que em 2007 suas contas foram rejeitadas pelo Tribunal de Contas e a Câmara 

aprovou? Depois no trecho seguinte ele ainda diz que cabe a justiça eleitoral verificar a 

presença de elementos mínimos que revelem má fé, desvios e coisas do gênero. Logo em 

seguida ele diz que não terá consequência sua inexigibilidade. Ele fala em um momento 

que cabe a justiça e no outro momento que ele não está inelegível. Esse ex-prefeito é tão 

sem noção que ele não sabe o que está escrevendo. Ele, no mínimo, deveria ter uma 

assessoria que lhe desse um respaldo. Se houve assessoria, ela não soube escrever. Então, 

ex-prefeito Toninho Bellini, quando você fizer uma declaração direcionada a esta Câmara 

seja menos leviano e depois publique uma coisa com conteúdo. Obrigado.” A seguir, faz 

uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. Não 

sou formado em Direito e muito menos sou defensor desse ou daquele cidadão. Vou ser 

curto e grosso. Vou falar para o senhor, Dr. Maurício, na condição de Maurício político, 

cidadão e profissional. Tenho apreço e respeito por vossa excelência, mas você como 

político, o senhor é uma pessoa muita suspeita para emitir qualquer manifestação nesta 

tribuna. Por que falo isso para o senhor? Porque o senhor foi presidente das duas comissões 

e iria aplaudir o senhor de uma forma bastante categórica se você chegasse até as votações 

e tivesse o mesmo peso e a mesma medida que o senhor teve quando as contas do Paganini 

foram apresentadas. Então, o senhor está agindo de uma forma irresponsável para não dizer 

outra coisa. Como vereador e político o senhor não tem moral e ética para emitir um 

comentário. Essa é a minha opinião. Nesse sentido, vereador, o senhor seria a última pessoa 

dos 10 vereadores a emitir uma opinião diante daquilo que o senhor falou aqui... Aparte 

concedido ao Vereador Sr. Maurício Cassimiro de Lima: Somente queria mostrar a 

interpretação de que o ex-prefeito colocou. Ele colocou um trecho da lei que era favorável e 

não colocou para a mídia conhecer a verdade do que dizia a lei. Como membro e presidente 

de uma comissão, ele colocou toda comissão em uma situação ruim. A comissão foi séria e 

levou a cabo a situação para que tivesse o melhor desfecho. Então, o meu repúdio foi contra 

a atitude desse ex-prefeito por não ter mostrado a verdade... Continuando o orador: Acho, 

vereador, que ele foi bastante leve nas ponderações diante de tudo que nós vivenciamos 

nesta Casa. Estou errado, César? A população está presente para analisar a situação. O 

senhor vem aqui e faz um discurso, mas também deve mostrar a realidade. As ponderações 

que o senhor teve nas três contas como presidente da comissão, o senhor não teve nas 

contas do Paganini. É o óbvio para não dizer outra coisa. É uma decisão política, mas 

diante dessa decisão política abre-se um precedente para a perda da moralidade diante da 

opinião pública. Teve contas do ex-prefeito onde os apontamentos eram idênticos aos 

apontamentos que apareceram nas contas do Paganini. Eram 13 apontamentos do Bellini e 

22 do Paganini. Teve o parecer do Ministério Público de Contas idêntico. A votação que o 

senhor e os demais vereadores da situação fizeram deveria ser analisada. Perante a opinião 

pública, isso cai no descredito para não dizer sobre a imoralidade. São órgãos sérios. A 

função do legislador, concordo com o senhor. O senhor seria uma pessoa idolatrada e 

respeitada diante da municipalidade caso você tivesse feito os mesmos apontamentos e 



tivesse votado baseado no mesmo peso e na mesma medida. Acho que ele pegou muito leve 

em relação a gravidade da votação. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

MARCOS PAULO DA SILVA: “Boa noite a todos. Como posso votar favorável a um 

repúdio? Os membros da comissão rejeitaram as contas por ser oposição. Vamos pegar e 

cortar as contas. Vamos fazer um dossiê. As contas do Paganini chegaram a esta Casa. Não 

culpo a comissão por fazer o relatório. Culpo uma Câmara Municipal onde falaram que 

iriam fazer concurso público e não foi feito. Seria o cargo de assessor jurídico. Os membros 

da Câmara Municipal não tem formação jurídica para dar um parecer. É uma enorme falha. 

Esta Casa deveria ter um assessor jurídico. A lei eleitoral não permite a realização de 

concurso público perto das eleições. Muitos anos se passaram, mas nada foi feito. Não há 

tempo. Espero que a próxima legislatura tome alguma atitude. Esta Casa não pode ficar sem 

assessor jurídico. Gostaria de saber quem foi o advogado das comissões nessa época. Não 

houve advogado. É uma enorme falha. Alguém deverá ser responsabilizado pelas falhas. 

Devemos analisar o que é votado nesta Casa. Alguns projetos de lei de minha autoria foram 

arquivados pelas comissões sem o parecer jurídico. Obrigado.” Não havendo mais nenhum 

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

Requerimento nº. 17/2016. Aprovado menos três votos dos Vereadores Srs. César Augusto 

da Silva, Rafael Donizete Lopes e Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: APROVADO. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Fevereiro de 2016. a) Carlos Aparecido Jamarino - 

Vice-Presidente em Exercício. (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. 


