
ATA DA 4ª Sessão Ordinária, realizada aos 23 de fevereiro de 2016. 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. Venho a esta tribuna 

para deixar registrado os meus parabéns direcionados ao padre Aroldo. O padre Aroldo 

trouxe para a nossa cidade o Amor Exigente, a equipe TLC, dentre outras situações. O TLC 

seria um movimento de jovens da igreja católica. Seria o Treinamento de Liderança Cristã. 

O Amor Exigente recebe apoio de muitas instituições. Esse movimento foi criado na igreja 

Nossa Senhora Aparecida, no bairro dos Prados. Ontem foi o aniversário do padre Aroldo. 

Quero parabenizá-lo e desejar que Deus lhe dê muitos anos de vida e muita saúde. Estarei 

colocando requerimentos e indicações elaborados baseados nas solicitações da população. 

Os vereadores que tem acesso à população podem elaborar matérias. Devemos ser críticos a 

fim de melhorarmos a situação de nossa cidade. A indicação 23/2016 sugere operação tapa 

buracos no Jardim Galego, em especial na Rua Salvador Anella. Muitos moradores da 

localidade estão indignados com o problema. Podemos ver essa situação nas redes sociais. 

Isso porque a cidade é modelo em infraestrutura e tudo mais. Nem todos os lugares de 

Itapira possuem asfalto bonito. Muitos locais possuem buracos e pedras. O ideal seria 

recapeamento asfáltico, mas acredito que a Prefeitura não possui verba para isso. O setor 

competente deve concretizar os trabalhos o mais rápido possível. Outra matéria sugere a 

instalação de faixas elevadas para pedestres no cruzamento das ruas Conselheiro Laurindo, 

Espanha, Bandeirantes e Av. São Paulo. É uma forma de evitar tragédias como tem 

acontecido ultimamente. Outro assunto que gostaria de abordar é que uma indicação que foi 

colocada várias vezes por mim no passado, o Carlão acabou colocando nesse ano. Seria a 

indicação 27/2016. Ela sugere reforma de dois redutores de velocidade no trecho conhecido 

como Morro do Macumbê. Somente para salientar, um dos redutores está novo. Foi feito na 

semana passada. Apenas um redutor de velocidade necessita de reforma. Isso me chama 

muito a atenção. Gostaria que a indicação fosse corrigida. Obrigado.” A seguir, faz uso da 

palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. Venho a esta 

tribuna para informá-los que elaborei uma indicação baseada nos pedidos de várias pessoas. 

Seria uma enorme parcela da população que tem observado o calor dentro dos velórios de 

nossa cidade. Existem ventiladores, mas os mesmos não estão dando conta do recado. É um 

ambiente fechado. Quem tem a oportunidade de velar um amigo ou ente querido sabe do 

que estou falando. Ar condicionado seria uma boa opção para resolver esse tipo de 

problema. Ocorreram as reformas, mas esqueceram desse benefício. Muitas pessoas 

clamam por esse benefício. Basta ter um pouco de bom senso. O próprio vereador Juliano 

já fez uma matéria solicitando ar condicionado no Almoxarifado do Hospital. Também 



julgo a necessidade. Cabe ressaltar que também deveríamos olhar para outros setores da 

municipalidade. Pude ver que algumas salas fechadas do Hospital Municipal possuem ar 

condicionado. Salas fechadas que não são utilizadas por ninguém possuem ar condicionado. 

Tive a oportunidade de ver essa situação. A administração deve verificar esse problema. 

Acredito que não é difícil você tirar o ar condicionado de uma sala e colocar em outro local. 

Fica registrado esse pedido para que a administração tome alguma providência. Peço para o 

líder do prefeito levar essa situação aos setores de nossa cidade. As pessoas certamente vão 

agradecer. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO 

SARTORI: “Boa noite a todos. Primeiramente na data de hoje gostaria de parabenizar os 

rotarianos. Hoje é dia 23 de fevereiro. Seria o dia da fundação do Rotary Internacional. 

Portanto, há 111 anos é a ONG mais antiga do mundo, na qual tem prestado relevantes 

serviços a nossa comunidade mundial. Parabéns a todos os rotarianos. Uma notícia triste 

seria que nosso amigo, Sr. José Roberto Toledo, faleceu na semana passada. Ele sempre 

esteve à frente do Rotary. Promoveu vários eventos e deixou sua história. Deixo registrados 

meus pêsames a todos os familiares do Sr. José. O Rotary é uma ONG muito importante. 

Temos uma galeria de fotos das pessoas que ocuparam a cadeira da presidência. Tive a 

satisfação de ocupar a cadeira por duas vezes. Tenho muito orgulho dessa situação. Felicito 

a todos os companheiros. Outro assunto que gostaria de abordar é que visitei o bairro José 

Tonolli, mais precisamente as obras que estão sendo realizadas naquela localidade. O 

Centro de Educação Infantil vai beneficiar muitas famílias. A obra está em fase de 

acabamento. Essa creche vai vim ao encontro das necessidades da população. As melhorias 

estão acontecendo. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. CARLOS 

APARECIDO JAMARINO: “Boa noite a todos. Como é de costume trago os resultados 

do Banco do Povo. Nesse final de semana tivemos uma matéria publicada no jornal Tribuna 

sobre o Banco do Povo. Como fiz parte da reorganização do Banco do Povo, venho 

completar as informações sobre o fechamento do ano de 2015. No ano de 2015 tivemos 159 

contratos assinados e fechados. Lembro que a meta estabelecida no convênio entre 

Prefeitura e Governo do Estado foi de 12 contratos ao mês. Tivemos a média de 13,25 

contratos ao mês. Isso resultou em R$ 888.000,00. No ano de 2014 fechamos 121 contratos. 

Já em 2013 foram fechados 43 contratos e em 2012 30 contratos. Gostaria de ressaltar o 

quanto essa matéria é importante. Existe uma taxa de juros bem reduzida. Como foi 

colocado na matéria a assistente disse sobre a dificuldade da inadimplência. No mês de 

janeiro fechamos 9 contratos no que resultou em R$ 50.000,00. Ainda assim, ficamos 

próximos a meta. Parabéns ao pessoal do Banco do Povo. Outra situação que também 

participei foi na questão do PAT. No ano de 2015 o PAT fechou com 225 pessoas 

admitidas via PAT. O mais importante é informar que em 2015 foram encaminhadas 1965 

pessoas para a realização de entrevistas. Portanto, as empresas de Itapira estão usando o 

PAT na recolocação das pessoas. Realmente é um resultado importante. A partir dessa 

semana o PAT estará trabalhando junto aos deficientes. É uma forma de beneficiar nossos 

deficientes físicos numa condição melhor de trabalho. Queria lembrar da ação que foi 

realizada junto a Prefeitura, o SAAE e os padres da campanha da fraternidade. Isso vem 

surtindo um efeito excelente. Também gostaria de destacar a conquista que tivemos junto 

ao Deputado Marquezelli. Será um veículo e 5 computadores para o Conselho Tutelar. 

Quanto ao questionamento do vereador Marquinhos, informo que sei sobre a situação da 



lombada. Sei que uma das lombadas foi reformada e a outra será reformada em breve. 

Outros problemas também serão resolvidos. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite a todos. Em nome do Dr. 

Paulinho, vice-diretor clínico do Hospital Municipal, gostaria de cumprimentar a todos. 

Primeiramente gostaria de congratular-me com a Prefeitura Municipal, em especial com a 

Secretaria de Meio Ambiente liderada pelo Zé Alair. Disputamos, mais uma vez, o 

município verde e azul. O Estado de São Paulo contém 641 municípios. Itapira ficou em 4º 

lugar dentro do Estado. Os requisitos para receber o título verde e azul são algumas 

prioridades desenvolvidas pelo município como esgoto tratado, resíduos sólidos, 

recuperação de mata ciliar, arborização urbana, educação ambiental, cidade sustentável, uso 

de água, qualidade do ar, estrutura ambiental e Conselho de Meio Ambiente. Por vezes, 

nesta Casa, esta secretaria e as pessoas que estão à frente dela já foram muito criticadas. O 

resultado do selo verde e azul mostra o trabalho da Prefeitura e da referida secretaria. Para 

vocês terem noção, apenas 111 cidades conseguiram se credenciar em uma nota mínima. 

Itapira ficou com o 4º lugar. Queria falar da viagem de nosso prefeito à Brasília. O ato de 

trabalhar não se restringe somente em nosso município. O vereador Carlão citou o caso do 

Marquezelli. Ele também doou mais uma Unidade Básica de Saúde no valor de R$ 

400.000,00 e mais R$ 250.000,00 para a Santa Casa. Na verdade ele fez uma emenda. O 

Silvio Torres com R$ 600.000,00. O Carlão Sampaio com mais de R$ 700.000,00. Arnaldo 

Faria de Sá com R$ 250.000,00 para infraestrutura. Roberto Alves do PRB com R$ 

250.000,00. Sérgio Reis do PRB com mais R$ 250.000,00 para infraestrutura. Milton 

Lombardi do PR com R$ 200.000,00 para atenção especializada. A verba do Silvio Torres 

veio muito bem a calhar, pois é para o custeio da Saúde. Todos os municípios vivem um 

problema muito grave em relação à Saúde. Somadas essas verbas chegamos a um resultado 

com mais de 3 milhões de reais. No ano passado conseguimos R$ 1.400.000,00. Queria 

relembrar que em tempos anteriores, senhor presidente, o nosso ex-prefeito sabia ir pescar. 

Ele foi para o Mato Grosso para passear. Quando ele realmente foi buscar recursos para a 

nossa cidade? Fazia muito tempo que não via isso. Portanto, queria congratular-me com o 

nosso prefeito Paganini. São emendas impositivas. Existe um cadastro feito junto aos 

deputados. Pode ser cortado em algum momento pela presidenta, mas a boa vontade de 

nossos deputados está feita. Isso somente vem a engrandecer e melhorar nossa cidade. 

Queria lembrar que os uniformes escolares estão sendo entregues juntamente com os kits de 

higiene em tempo hábil. Todos os alunos receberão esses kits. Lembro que o nosso 

município está de forma diferente em relação aos demais municípios da região. Mogi 

Mirim, por exemplo, rompeu o convênio com a Secretaria de Educação deixando cerca de 9 

escolas sem merenda escolar, além de um sistema de Saúde falido. É uma total falta de 

administração. Em comparativo com as demais cidades, Itapira vem mostrando senso 

administrativo, políticas corretas e, acima de tudo, honestidade. São situações que na gestão 

anterior, vistas o que estamos vendo sobre a Itajaí... É a maior fraude do sistema público 

que já existiu em Itapira. Isso mostra seriedade que a nossa gestão tem. É muito diferente 

da gestão anterior. 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: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 23 de Fevereiro de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 2º) 

Em discussão e votação a Ata da 2ª Sessão Ordinária, realizada no dia 11 de Fevereiro 

de 2016. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 23 de Fevereiro de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 3º) Em 

discussão e votação a Ata da 3ª Sessão Ordinária, realizada no dia 16 de Fevereiro de 

2016. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 23 de Fevereiro de 2016. 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 aos Ofícios. 4º) Ofício Especial.- Apresenta ao 

plenário o balancete dos recursos recebidos e das despesas realizadas referente ao mês de 

janeiro/2016. Autoria. Décio da Rocha Carvalho DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 23 de fevereiro de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 5º) 

Ofício Representação: Denuncia pela prática de infração Político-Administrativa, contra o 

Vereador DÉCIO DA ROCHA CARVALHO. Autor: Marcos Paulo da Silva. Autoria. 

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

ORSINI: “Boa noite a todos. Não vejo nessa representação apresentada pelo vereador 

Marcos Paulo da Silva, inconformado com a contratação de um advogado por parte da 

Câmara... Então, ele representa contra os membros da Mesa, Sr. Décio da Rocha Carvalho, 

Joilson Batista Militão da Silva e Pedro Tadeu Stringuetti. Não vemos, juntamente com os 

membros da Mesa... Ela norteia-se no fato da contratação do advogado após a revogação do 

ato nº 10. Quero fazer uma rápida leitura do ato nº 10: Considerando tudo o que aconteceu 

naquela noite que aprovou a representação impetrada pelo cidadão Luiz Antonio 

Machado... Após a aprovação houve a emissão do ato do presidente. Resolve: “Fica 

constituída a Comissão Processante 01/2015 para deliberar sobre denúncia protocolada 

nesta Câmara pelo Sr. Luiz Antonio Machado que aponta um suposto cometimento por 

parte do vereador de infrações política-administrativa no exercício de seu mandato.” O 

artigo 2º diz o seguinte: “Ficam designados para compor a Comissão Processante nº 

01/2015, conforme consta na ata da 42ª Sessão Ordinária e 1ª Sessão Extraordinária, os 

vereadores Maurício Cassimiro de Lima, Carlos Alberto Sartori e Pedro Tadeu Stringuetti.” 

Não conformado o vereador Marcos Paulo impetra um mandato de segurança. Ele 

conseguiu uma liminar na 1ª Vara que apenas diz o seguinte: “Concedo parcialmente a 

liminar do prosseguimento do processo administrativo... Os efeitos da Comissão 

Processante nomeada na sessão extraordinária no dia 04/12. Vale dizer do ato nomeação e 

eleição de seus membros, mas sem suspender os efeitos que recebeu a denúncia.” Então, o 

próprio juízo está dizendo que suspendeu os efeitos da eleição da comissão, ou seja, pelo 

modus operandi. Portanto, a denúncia continua nesta Casa. Ela não foi retirada e não está 

sem efeito. Feito isso, foi necessária a contratação de um advogado. O ato nº 11 diz o 

seguinte: “Considerando a respeitável decisão o douto juízo concedeu parcialmente a 

liminar suspendendo os efeitos da constituição da Comissão Processante nomeada na 

sessão extraordinária do dia 04/02.” Nesse interregno a Câmara deveria ter contratado um 

advogado para que fizesse a defesa. Foi impetrado um mandato de segurança contra a 

Câmara. A Câmara tem um prazo de 10 dias para responder através de um advogado. 



Então, a Câmara procedeu e aguardou até o final do ano. No primeiro dia útil de 2016 a 

Câmara celebrou um contrato com um advogado para que o mesmo respondesse o mandato 

de segurança, prestasse as devidas informações e acompanhasse os devidos trabalhos. 

Existe a necessidade de um advogado expert no assunto para prestar assessoria. Foi isso 

que aconteceu. Portanto, a Mesa Diretora não cometeu nenhuma infração. É normal uma 

vez que não temos advogado nesta Casa. Mesmo que tivéssemos, caso o mesmo não fosse 

especializado, acredito que caberia contratação. Nenhum ato ilegal foi cometido. Caso 

formos acionados judicialmente, temos as respostas e explicações cabíveis. Obrigado.” A 

seguir, pela ordem, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: 

“Acho a justificativa do assessor legislativo... Ela durou cerca de 8 minutos. No mínimo, o 

autor da representação também tem o mesmo direito em relação ao tempo. Obrigado.” A 

seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Venho aqui 

nesta tribuna para falar a respeito da representação. Na verdade protocolei no dia 

02/02/2016. Infelizmente a prerrogativa do presidente é de acolher ou não. Passaram-se 

alguns dias e a representação não foi colocada. Na sessão passada o Carlão não colocou a 

matéria... Aparte concedido ao Vereador Sr. Décio da Rocha Carvalho: Gostaria de 

agradecer publicamente o Dr. Rafael. Ele me acompanhou em relação aos meus problemas 

de saúde. Ele me deu o maior respaldo dentro do Hospital Municipal. Ele sabe de meus 

problemas relacionados ao meu rim. Estou com vários problemas e já estou tomando meus 

medicamentos. Obrigado pelo apoio... Continuando o orador: Você também esteve na 

Câmara Municipal e na Prefeitura durante o dia... A contratação ocorreu após 15 dias da 

extinção da Comissão Processante. O contrato seria para defender a Comissão Processante 

existente. O presidente Décio extinguiu a comissão. Gostaria que o assessor legislativo 

viesse a esta tribuna novamente para falar sobre o processo de minha cassação. Qual é o 

número do processo? É o mesmo número que está no contrato do advogado? Outra 

comissão foi formada. O que é certo, é certo. Tem mais um agravante: A contratação desse 

advogado aconteceu no dia 04. Cadê o contrato do advogado? A parte da assinatura do 

advogado estava em branco. O advogado não tinha assinado até o momento. Não sei 

quando o advogado assinou o contrato. Não sei se ele poderia representar uma comissão 

destituída. Peço para os vereadores acolherem a matéria. É uma forma de mostrar o que 

acontece dentro da Câmara Municipal. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador 

Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. Contratou-se esse advogado. É o 

mesmo advogado do caso do Dado. Posso falar batendo no peito porque quando foi 

nomeada a Comissão Processante subi aqui e falei de todas as irregularidades. Inclusive, do 

impedimento desse vereador em fazer parte. Falei sobre a palhaçada do sorteio da comissão 

em que os vereadores Juliano, Décio, Joilson e Dr. Pedro vão responder criminalmente pelo 

o que fizeram na votação do Dado Boreti. É a mesma coisa. Então, se o Dr. Pedro deu a 

liminar é porque ocorreu um agravo nesta Casa por um erro judicial, constitucional e ilegal. 

Não é problema meu porque procurei achar a legalidade. O Sr. Elias Orsini, que subiu nesse 

mesmo plenário no dia da votação da extraordinária, falou que não poderia fazer parte. Ele 

disse isso. Está metendo o dedo em cumbuca, mas ele é assessor legislativo. Ele não é 

jurídico da Casa. Com relação a contratação, Marquinhos, acho bastante oportuno porque 

depois que nomeou-se os integrantes da comissão foi feita uma reunião para a destituição 

da mesma. Foi assinada pelo vereador Maurício, Carlos Sartori e Dr. Pedro na data do dia 



07/12/2015. Portanto, quatro dias após a sessão extraordinária. Nesse pedido, a pedido do 

presidente Maurício, foi solicitada assessoria jurídica para dar assessoramento a Comissão 

Processante. Pois bem. Depois que vossa excelência entrou com o mandato de segurança, 

três dias depois, mais precisamente no dia 11, saiu a decisão da liminar. Concordo 

plenamente com o presidente Décio, pois era uma liminar parcial e estava anulando a 

irregularidade da Comissão Processante. Pois bem. Esse ato anulou a Comissão 

Processante. Surpreende-me, Marquinhos, que se teria 10 dias para responder para o juiz da 

comarca, esse prazo teria, no mínimo, mais dez dias. Isso foi anulado. O contrato celebrado 

entre a Câmara e o advogado Alexandre Luiz Mendonça Rollo foi feito no dia 04 de janeiro 

de 2016. Todos tinham ciência da anulação da Comissão Processante e dos atos que seriam 

enviados para o Fórum, inclusive essa nomeação da comissão. Tornando-se nulo esse 

contrato, no mínimo, deveriam ter feito o objeto de forma correta. O objeto da qual é 

celebrado o contrato fala-se da Comissão Processante nº 01/2015. Todos já sabiam que no 

dia 04 de janeiro de 2016 essa comissão, por ato do presidente que reconheceu a grave 

votação e a eleição da comissão, foi anulada. Como pode a Mesa, através de um ato 

contínuo, sabendo que já tinha sido anulada, assinar um contrato? Outra coisa, Marquinhos, 

o senhor tem um contrato que está em branco. Tenho um contrato que possui a assinatura 

do Rolo. Queria saber qual é o contrato de fato porque o senhor usou esse contrato em seu 

mandato. Isso aqui é um absurdo. Falo isso porque isso foi retificado. Portanto, deveriam 

ter iniciado a partir da data de ontem. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador 

Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Senhor presidente, primeiramente digo que 

faço parte das duas comissões. Fui escolhido por sorteio. Foi requisitado. Temos que 

salientar que a liminar expedida pelo juiz... Liminar não é trânsito em julgado. Liminar é 

somente um pedido que o juiz acata pelo momento para ser defendido pela Casa. Começa 

por aí. Foi uma liminar que a Câmara acatou em partes. Foi uma liminar em partes. Não foi 

uma liminar geral. Ele manteve a denúncia devido à gravidade. É uma denúncia muito 

grave que envolve o Vereador Dr. Rafael Donizete Lopes com possíveis R$ 15.000,00 

cobrados dentro do Hospital. Não se esqueçam da gravidade da denúncia. Também temos a 

denúncia relacionada ao Vereador Marcos Paulo da Silva que foi acuar uma pessoa em sua 

casa. Isso gerou um boletim de ocorrência, que gerou denúncia no Ministério Público e que 

gerou uma denúncia dentro desta Casa. Vejo uma enorme preocupação de se barrar a ida de 

uma comissão por pessoas interessadas. Os dois vereadores subiram aqui e criticaram a 

instalação da comissão. Senhor vereador, foi uma liminar. Vamos começar dizendo que a 

denúncia não foi irregular. O juiz não viu nenhuma irregularidade na denúncia. A seriedade 

dos fatos em relação a cobrança de R$ 15.000,00, dentro do Hospital Municipal, de um 

paciente que estava debilitado e até hoje se encontra debilitado por dois vereadores desta 

Casa deve ser analisada. Isso está sendo esquecido. Quando se fala em contrato desta Casa, 

apenas foi dito a revogação da Comissão Processante. A denúncia está dentro desta Casa e 

o assunto sendo o mesmo pelo princípio da economicidade, ou seja, o não gasto excessivo 

de dinheiro público visto o mesmo processo e as mesmas pessoas... Teoricamente vocês 

estão procurando pelos em ovos e querendo barrar esta comissão. Vocês estão querendo 

barrar esse Legislativo de apenas apurar a situação. Ninguém quer fazer nada além de 

apurar as denúncias. O que eu vejo, senhor presidente, é uma tentativa de frustrar a 

apuração da denúncia. Acredito na grande oportunidade de o vereador Marcos Paulo da 



Silva demonstrar em todo esse fato a legitimidade de seu mandato e que tudo foi uma mera 

especulação jornalística. Acredito no Dr. Rafael também. É o momento ideal dos 

vereadores tirarem essa mácula de ambos que circula nesta cidade. Não é motivo algum 

para se colocar nesta Casa uma improbidade administrativa para com a Mesa visando que 

ela estaria atentando pelo princípio da economicidade. Ela está em prol daquilo que está 

estabelecido. O juiz, em momento algum, tirou o direito desta Câmara constituir a 

comissão. Ele tirou a comissão formada, mas a denúncia política-administrativa manteve-se 

nesta Casa. Portanto, senhores vereadores, contínuo e mantenho aquilo que digo. Não vejo 

a menor necessidade de se abrir um processo administrativo contra os integrantes da Mesa. 

Isso, em minha opinião pessoal, não tem nenhum sentido. Por isso peço a todos os colegas 

a votação conforme queiram. Obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador querendo 

fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Representação: Denuncia 

pela prática de infração Político-Administrativa, contra o Vereador DÉCIO DA ROCHA 

CARVALHO. Rejeitado menos três votos dos Vereadores Srs. César Augusto da Silva, 

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

MARCOS PAULO DA SILVA: “O contrato que está em suas mãos sem a assinatura... 

Tirei cópia do contrato no dia 02/02/2016 às 10:36 da manhã nesta Casa. O assessor 

legislativo me mostrou. Não estava assinado quando tirei a cópia. Está claro como a 

Câmara é perante a população. Quem cobra é perseguido. Obrigado.” DESPACHO: 

REJEITADO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Fevereiro de 2016. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 6º) Ofício Representação: Denuncia pela prática de infração 

Político-Administrativa, contra o Vereador PEDRO TADEU STRINGUETTI. Autor: 

Marcos Paulo da Silva. Autoria. Marcos Paulo da Silva. A seguir, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Essa denúncia foi feita juntamente com a 

anterior. Gostaria que a Mesa explicasse para a população quando foi feito o pagamento e a 

contratação do advogado Rolo. Tenho tudo registrado em meu celular. O vídeo 

monitoramento me registrou lendo o contrato. Posso provar que o advogado não assinou o 

documento... Aparte concedido ao Vereador Sr. Décio da Rocha Carvalho: Fizemos a 

situação de acordo com a assessoria jurídica. Por esse motivo temos funcionários com mais 

de 30 anos de trabalho nesta Casa. Procuramos fazer as coisas baseadas na assessoria da 

Casa. Quero adiantar e informar o senhor que esta Casa não pagou o advogado. Fique 

tranquilo... Continuando o orador: Um contrato foi assinado e uma defesa foi feita. Uma 

defesa foi feita depois da anulação de um ato. É uma falha grave. O ato foi suspenso em 

uma sessão extraordinária. Não deveria sair dinheiro público em relação a contratação de 

advogado até a data. Peço o apoio de todos os vereadores. Devemos fazer justiça. Os 

culpados devem ser condenados. Quando a minha representação estava aqui os vereadores 

Pedro Tadeu Stringuetti, Décio da Rocha Carvalho e Joilson Batista Militão da Silva já 

tinham ciência da situação. Mesmo assim, eles votaram para abrir o meu processo. Peço o 

voto favorável de todos os vereadores. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador 

Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Vossa excelência, senhor presidente, confirma que o 

advogado Alexandre Luis Mendonça Rolo ainda não recebeu os honorários advocatícios? O 

senhor pode confirmar no microfone da Câmara?... Aparte concedido ao Vereador Sr. 

Décio da Rocha Carvalho: Confirmo... Continuando o orador: Pois bem, população 

itapirense, Jornal Tribuna e Rádio Clube de Itapira. Estamos, Marquinhos, diante de mais 



uma improbidade administrativa da Mesa porque o contrato fala que para o cumprimento 

do presente a contratante, ou seja, a Câmara Municipal, pagará ao contratado pelos serviços 

executados o valor total de R$ 7.500,00 até 30 dias da assinatura do contrato com os 

recursos oriundos das dotações próprias consignadas no orçamento vigente abaixo 

discriminado. Pois bem. Presidente, Dr. Pedro e Joilson. Os senhores devem confirmar as 

assinaturas que estão nesse contrato. Alexandre Luis Mendonça Rolo não se encontra 

presente, mas assinou o contrato. Então, Marquinhos, o pedido que o vereador Dr. 

Maurício, presidente da Comissão de ontem no ato primário na 1ª sessão da qual vossa 

excelência é peça, não tem validade nenhuma. Isso aqui é um contrato nulo por 

inobservância do presidente e pelas graves afirmações que vossa excelência acabou de 

proferir nesse plenário. Tenho um requerimento que está para ser lido na data de hoje e 

ratifico que cada vereador votando contra a anulação desse contrato certamente irá ser 

responsabilizado da mesma forma que a Mesa será responsabilizada. A fala do senhor, 

presidente, é grave. Votei no senhor para presidente e acredito na seriedade do senhor. 

Vossa excelência disse que o advogado não recebeu e um dos termos do contrato cita que o 

prazo é de 30 dias de recebimento sendo que a assinatura data-se no dia 04 de janeiro de 

2016. Por força do contrato certamente o advogado deveria ter recebido os honorários de 

R$ 7.500,00 até 04/02/2016. Não ocorreu e foi confirmado duas vezes pelo presidente da 

Câmara Municipal de Itapira. Fico muito preocupado com essa Casa e mais preocupado 

ainda em relação a nossa discussão. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Dr. Rafael, vossa excelência citou um ato de 

improbidade administrativa. Temos uma lei que especifica a improbidade administrativa. 

Seria a lei nº 8.429/92. Gostaria que o senhor enquadrasse, nesse momento, onde o senhor 

achou um ato de improbidade administrativa por parte da Mesa Diretora. Existe uma lei que 

especifica... Aparte concedido ao Vereador Sr. Rafael Donizete Lopes: Retorno a pergunta 

para vossa excelência, pois o senhor é o sabe tudo da Casa. O senhor passa por cima do 

presidente e de todos. O senhor acha que foi cumprido o prazo de pagamento desse contrato 

nos termos que foi supostamente assinado?... Continuando o orador: Apesar de vossa 

excelência não responder minha pergunta, vou responder seu questionamento. O assessor 

legislativo dessa Casa discursou sobre todo o trâmite do contrato. Todo o andamento e 

prosseguimento foram citados. Existe uma lei que rege o ato de improbidade 

administrativa. Se o pagamento está atrasado cabe o advogado acionar a Câmara para o 

devido recebimento. Estou enganado? Todo esse diálogo é para encobrir a realidade. Mais 

uma vez vou voltar àquilo que está sendo dito nesta Casa. Estão tentando barrar uma 

Comissão Processante a fim de investigar infrações políticas administrativas. As infrações 

foram saneadas pelo nosso assessor legislativo, no qual deixou claro que todo o trâmite 

ocorreu de forma plena. A oposição está tentando esquecer o caso. Estão querendo colocar 

a sujeira debaixo do tapete. Impetraram-se três processos administrativos contra a Mesa. O 

vereador Marcos Paulo será investigado. Para que não maculem seus nomes, eles devem ser 

investigados. Estamos tentando prosseguir aquilo que dá a oportunidade de os vereadores 

provarem sua inocência. É uma denúncia que envolve o Dr. Rafael e o Marcos Paulo. 

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

Presidente coloca em única votação a Representação: Denuncia pela prática de infração 

Político-Administrativa, contra o Vereador PEDRO TADEU STRINGUETTI. Rejeitado 



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

Rafael Donizete Lopes. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE 

LOPES: “Gostaria de deixar claro, Marquinhos, que esta Casa está gastando R$ 7.500,00. 

É importante a população tomar ciência porque é dinheiro público. Esse dinheiro está sendo 

gasto de uma forma totalmente incoerente. Foi um erro dos próprios vereadores quando 

nomearam a Comissão. Esse dinheiro poderia ser doado para o Hospital. Como é dinheiro 

público, estão rasgando. É uma vergonha.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. 

MARCOS PAULO DA SILVA: “Mais uma vez estamos vendo o que seria encobertar. É 

medo de abrir um processo. O meu processo pode ser aberto. O processo de vocês não 

pode. Grande coerência. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. MAURÍCIO 

CASSIMIRO DE LIMA: “Foi dito nesta Casa que o dinheiro público está sendo rasgado. 

O que a oposição está querendo fazer é interromper uma empresa contratada com valor 

estimado para contratar outra. Quem está querendo rasgar o dinheiro público? Obrigado.” 

DESPACHO: REJEITADO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Fevereiro de 2016. 

a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 7º) Ofício Representação: Denuncia pela prática 

de infração Político-Administrativa, contra o Vereador JOILSON BATISTA MILITÃO DA 

SILVA. Autor: Marcos Paulo da Silva. Autoria. Marcos Paulo da Silva. A seguir, faz uso 

da palavra o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Essa representação deveria 

ser aberta. Não está sendo acolhida pelo plenário. Sequer analisaram a situação. Foi aberto 

um processo contra esse vereador e o mesmo foi acolhido pelo plenário. Seria uma suposta 

acusação. O líder reconhece que não posso ser a vítima. Todos sabem disso. Os vereadores 

abriram um processo mesmo sabendo que isso é invenção jornalística. Por que esse 

processo não pode ser aberto? Gostaria que o presidente entrasse em contato com a empresa 

e analisasse os meios legais e jurídicos para a efetivação do pagamento. Gostaria que esses 

processos fossem acolhidos. Nesse meio tempo haveria a defesa de todos. Esse é o parecer. 

Peço o apoio de todos os vereadores. Dois processos foram rejeitados. Quero ver o terceiro. 

Infelizmente esse processo vai ser rejeitado novamente. Acredito que somente as 

suposições jornalísticas estão sendo apuradas. Seria a mídia amarela. Sabemos quem 

comanda esse tipo de mídia. O Gilmar me ligou me ameaçando. Caso eu mudasse a minha 

votação ele colocaria uma matéria sobre a minha pessoa. Por que ele não colocou a matéria 

no jornal? Está gravada essa situação. Também recebi uma ligação quando estava em um 

curso técnico com alguns vereadores. Esse tipo de imprensa é atendida pela Câmara 

Municipal. Gostaria que os problemas fossem sanados. O meu processo não pode ser 

acolhido. É triste ver o Legislativo se comportar dessa forma. Obrigado.” Não havendo 

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

votação a Representação: Denuncia pela prática de infração Político-Administrativa, contra 

o Vereador JOILSON BATISTA MILITÃO DA SILVA. Rejeitado menos três votos dos 

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

DESPACHO: REJEITADO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Fevereiro de 2016. 

a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. Não havendo mais Ofícios, o Sr. Presidente 

passa a leitura dos Projetos de Lei Complementar. 8º) Projeto de Lei Complementar nº. 

001/2016.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário 

propositura supra que Altera a Lei nº 2.696, de 08 de dezembro de 1995, que estabelece a 

data-base para reajustes de vencimentos e proventos dos servidores municipais, reajusta os 



vencimentos e dá outras providências. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Fevereiro de 2016. a) Décio 

da Rocha Carvalho – Presidente. 9º) Projeto de Lei Complementar nº. 002/2016.- Em que 

o Sr. Mesa da Câmara submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que 

Reajusta os vencimentos dos funcionários da Câmara Municipal a partir de 1º de abril de 

2016 e dá outras providências. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 23 de Fevereiro de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. Não havendo mais Projetos Lei Complementar, o Sr. Presidente passa à leitura 

dos Projetos de Lei. 10º) Projeto de Lei nº. 007/2016.- Em que o Sr. José Natalino 

Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Disciplina a 

construção em trechos que especifica de áreas limítrofes à Rodovia SP-147. DESPACHO: 

ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Fevereiro 

de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 11º) Projeto de Lei nº. 008/2016.- Em 

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

supra que Autoriza o Executivo celebrar Termo de Confissão de Dívida e Renegociação de 

Débitos em Moratória com a Fundação Espírita Américo Bairral. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Fevereiro de 

2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. Esgotado o tempo regimental do 

Expediente, o Sr. Presidente suspende a Sessão por 15 minutos a fim de organizar a pauta 

da Ordem do Dia. (SUSPENSA). Reiniciada a Sessão, após verificação de "quórum", o Sr. 

Presidente declara encerrado o Expediente e passa à = ORDEM DO DIA = 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. A seguir, pela ordem, o vereador Maurício 

Cassimiro de Lima 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 23 de Fevereiro de 2016. a) 

Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 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. A seguir, pela ordem, o vereador 

Maurício Cassimiro de Lima 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 23 de Fevereiro de 

2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 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. Não 

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

votação o Requerimento nº. 11/2016. Aprovado por unanimidade. A seguir, justifica o voto 

o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “Parabenizo a iniciativa da Secretaria 

de Meio Ambiente em conjunto com o SAAE. Parabenizo as pessoas que marcaram 

presença no evento. Parabenizo os padres que também marcaram presença. É muito 



importante esse tipo de ação. Obrigado.” DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Fevereiro de 2016. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 4º) 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. A 

seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. JULIANO FELICIANO: “Boa noite a todos. 

Estamos diante de uma situação constrangedora. A Viação Itajaí acabou causando esse 

tumulto dentro de nossa cidade. Estivemos aqui há algum tempo cooperando e colaborando, 

mas é somente desgosto sobre outro desgosto. A Viação veio e trouxe, além dos atrasos 

perante a população, ônibus quebrados. Temos o desgosto de saber que o elevador dos 

cadeirantes não está funcionando. Esse ofício deve ser enviado à empresa. É uma forma de 

cobrar os direitos da população. Acredito que a maioria dos vereadores tem alguma coisa 

para falar a respeito da empresa. Acho impossível ninguém ter nada para falar. Estamos nas 

ruas e sabemos dos problemas relacionados a empresa. Muitas pessoas estão reclamando do 

serviço prestado. A população trabalhadora não deve sair prejudicada. É um descaso total. 

Quero estender esse pedido ao chefe do Executivo. Alguma providência deve ser tomada. 

Peço a colaboração de todos os vereadores. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Boa noite a todos. Falar do transporte 

público é complicado. Podemos ver que muitas cidades vizinhas passam pelo mesmo 

problema. São muitas críticas. Itapira não é diferente. Esse problema vem desde a empresa 

Mirage. Lembro-me da compra da nova frota. O transporte da Mirage era precário. Veio a 

Itajaí e melhorou, mas acabaram relaxando. No ano passado votei contra o aumento da 

tarifa do transporte público. Eles falavam que a situação iria melhorar, mas nada foi feito. 

Não fui contra as pessoas, mas sim contra a empresa. O serviço não tinha qualidade. Isso 

vem acontecendo há muitos anos. Vou assinar a matéria. Uma cidade com 72 mil habitantes 

deve possuir transporte municipal. A Prefeitura tem obrigação de oferecer transporte 

público digno para a população. O serviço não deve ser terceirizado. O Celso Russomano 

disse aos jovens sobre o que ele gostaria para o transporte público. O exemplo fica para o 

prefeito desta cidade. A municipalização do transporte público é uma boa opção. Essa 

situação deve ser analisada. Quero transporte público municipal. Caso não estiverem 

cumprindo as exigências, creio que alguma decisão deve ser tomada. O contrato deve ser 

seguido. É um assunto que vem somente em épocas eleitorais. Obrigado.” A seguir, faz uso 

da palavra o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “Boa noite a todos. Com 

referência ao requerimento, a empresa Itajaí não tem compromisso com a população. A 

empresa Itajaí deixa o povo na mão. Não cumpre os horários. Pessoas que necessitam desse 

transporte para vir trabalhar estão sendo prejudicadas. Não existe transporte reserva. É um 

absurdo. É uma falta de responsabilidade e de compromisso para com a população. Os 

bairros rurais também estão sendo prejudicados. Muitas pessoas dependem do transporte 

público para trabalhar. Isso afeta a vida profissional das pessoas. Fiz alguns relatórios 

informando a administração. É importante termos em mãos essas informações sobre o não 

cumprimento do contrato. Se existe um contrato, o mesmo deve ser seguido. O povo sai 

prejudicado. A questão da segurança do transporte é muito importante. Não podemos deixar 

esse tipo de problema acontecer. É importante os vereadores ter o conhecimento dessas 

infrações. A subvenção econômica disponibilizada para a empresa foi feita para que a tarifa 



não fosse reajustada. Também existe a subvenção dos idosos. Eles são cadastrados e existe 

uma lei sobre o assunto. Os idosos de 60 anos são os beneficiados. A empresa não está 

prestando nenhum favor para a administração. Ela deve cumprir suas obrigações. 

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

“Boa noite a todos. Quem nos ouve e faz uso do transporte público do município sabe das 

críticas que vou apontar. Quando a subvenção foi aprovada em plenário, depois de poucas 

semanas houve o aumento da mesma. O prefeito subiu por decreto. É muito oportuno e 

posso falar que na época da subvenção pedi as contrapartidas da administração em relação 

àquilo que já estava sendo criticado. Os problemas da Itajaí em relação ao itinerário e 

qualidade dos ônibus já estavam sendo relatados. Quando veio a verba de cerca de R$ 

130.000,00 isso já estava sendo discutido. Quem está fiscalizando esses ônibus? Queria 

perguntar isso para os vereadores da situação. Quando houve a mudança dos três bairros 

rurais algumas pessoas foram explicar para os moradores sobre as mudanças. Fizeram a 

mudança e menos de uma semana depois um caminhão de críticas voltou a esta Casa. Por 

que os vereadores da situação, principalmente o prefeito, não viram no início do mandato? 

Os problemas não surgiram das ponderações. Os problemas não surgiram há apenas 15 

dias. Isso vem se arrastando há muito tempo. A população sabe do que estou falando. 

Alguns servidores da Saúde estão chegando atrasados por motivo do transporte. É correto 

jogar para a galera somente agora? Isso é muito fácil. O que a administração fez? O 

Paganini tem que tirar o corpo da cadeira e fiscalizar. Ele deve andar nos bairros da cidade. 

Por que não viram isso antes, líder? O senhor é líder do Paganini. O Paganini é prefeito há 

3 anos. Qual vereador veio a esta tribuna, Décio, para criticar a Itajaí? É muito estranho 

esses discursos. As críticas mais contundentes sempre partiram dos Vereadores Marcos, 

César e minha pessoa. Acredito que ninguém está fiscalizando. Fico feliz de os vereadores 

da situação ter enxergado aquilo que denunciei no jornal na semana retrasada. A carapuça 

serve para os vereadores da situação e, principalmente, para o chefe do Executivo. Acorda 

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

CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite a todos... Aparte concedido ao Vereador Sr. Décio 

da Rocha Carvalho: Gostaria de dizer, Dr. Rafael, que na outra subvenção acabei não 

votando a matéria. Abstive meu voto. Não voto nada para essa empresa. O meu voto eles 

não tiveram. No meu bairro eles tiraram um itinerário do meio dia. Não é justo uma pessoa 

sair às 07:00 da manhã do bairro e não ter ônibus no meio dia. A mulher tem que vacinar 

uma criança e deve esperar até 18:00 para retornar à sua casa. Eles não tiveram o meu voto. 

Obrigado... Continuando orador: Queria localizar o Dr. Rafael que existe um contrato. 

Esse contrato possui algumas normativas. A Prefeitura, através de nosso prefeito, é 

conhecedora dos problemas e já notificou em 06/05/2014, 07/05/2015, 08/06/2015, 

15/06/2015, 28/10/2015 e 15/02/2016. São notificações contra a Itajaí. São notificações 

expressas protocoladas. Realmente tentamos uma subvenção para a Itajaí a fim de 

proporcionar condições para a mesma prestar um serviço público de qualidade para a 

população. Tanto a oposição como a situação sabem que isso não está acontecendo. 

Realmente é um desrespeito total para com a população. A população tem atrasos, falta de 

itinerários, ônibus quebrados, falta de cobrador, etc. É uma vergonha. O que falta falar é 

que a vergonha maior vem dessa herança maldita. Essa herança maldita veio lá do Toninho 

Bellini que quebrou um contrato e só Deus sabe o porquê. Botou a Itajaí. Depois de botar a 



Itajaí fizeram o maior cambalacho político e financeiro. Roubaram a população. Mudou a 

empresa. O nome foi mantido como Itajaí, mas mudou dentro da parte contratual. Para 

beneficiar quem? Uma Prefeitura que compra mais de 370 mil passes. Para quem foi dado 

esses passes? Respeitou-se a lei nº 8.666 para fazer a mudança de empresa? Foi vendida 

uma licitação para enfiar o dinheiro no bolso da administração anterior. Isso responde o 

porquê o ex-prefeito Toninho Bellini não trabalha hoje. Isso responde o porquê da situação 

da empresa. Nós não fizemos cambalacho. Nós estamos em cima da empresa. Essa empresa 

é uma herança maldita. É uma vergonha o que foi feito e o que herdamos. Tem um 

processo no Ministério Público para ser averiguado. O Toninho Bellini foi quem trouxe a 

Itajaí. O Toninho Bellini foi quem compactou com a mudança de CNPJ dessa empresa. 

Depois que nós entramos tudo começou a piorar. Os benefícios foram acabando. Onde a 

mamata estava fácil e o dinheiro entrando... Os benefícios foram acabando. Olha, doutor, o 

senhor fez uma colocação no jornal que concordo, pois falta cobrador e tudo mais. 

Sinceramente, ando de ônibus e já andei muito de ônibus. Sou nascido nessa cidade. Pegava 

ônibus na Rodoviária e descia na Recreativa. O senhor não andou de ônibus nessa cidade. 

O senhor não precisa. Sei que o senhor tem carro de 200 'paus'. O senhor não andou. É 

pago, pois o senhor é médico e tem condição. O senhor não andou de ônibus. O senhor 

disse que deveríamos andar de ônibus. O senhor também deve andar para realmente 

conhecer o problema que está acontecendo. Vamos mostrar a realidade, o que é a Itajaí, 

como ela está aqui e de quem é essa empresa. Então, o buraco é mais embaixo. A 

administração vem correndo faz tempo em relação a essa situação. Tirar uma empresa de 

uma hora para outra, não é assim que funciona. Vamos deixar os usuários sem transporte? 

Compactuo com suas críticas, doutor. Essa herança maldita chamada Itajaí é trágica na 

cidade. É fruto de corrupção explícita. Providências devem ser tomadas. Obrigado.” Não 

havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em 

única votação o Requerimento nº. 13/2016. Aprovado por unanimidade. A seguir, justifica 

o voto o Vereador Sr. JULIANO FELICIANO: “Votei favorável e peço que o prefeito 

tome alguma providência sobre o assunto. Sempre cobrei as obrigações da empresa. 

Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: 

Votei favorável uma vez que temos um contrato. Caso o mesmo não estiver sendo 

cumprido, alguma medida deve ser tomada. Sou favorável ao transporte público municipal. 

Tivemos duas heranças ruins em nossa cidade. Seriam as empresas Mirage e Itajaí. 

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

“Fico feliz por ter cobrado via imprensa e os vereadores da situação colocarem o 

requerimento logo em seguida. Quem sai ganhando são as pessoas que dependem do 

transporte público. Esperamos que o Paganini acorde e saia do gabinete. Obrigado.” A 

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

estão sendo tomadas desde o início. Não é fácil a questão contratual. Agradeço o voto de 

todos os companheiros que estão aqui. Digo mais, senhor presidente. Esta Casa conhecia 

esses problemas, a empresa foi criticada e isso não é mérito de um vereador ou de outro. 

Aliás, o vereador que publicou tal coisa no jornal esqueceu-se de dizer quem trouxe a Itajaí 

para Itapira. Obrigado.” DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 23 de Fevereiro de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 5º) 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. A seguir, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Esse requerimento entrou nesta Casa no 

dia 16/02/2016. Presidente, quero agradecer, pois pela primeira vez, em menos de 3 dias 

após a apresentação da matéria, a administração foi até o local e refez o serviço. Antes de 

se fazer um recapeamento, se faz a parte das tubulações. É uma forma de não deformar a 

nova pavimentação. Hoje a administração faz um recapeamento asfáltico e logo em seguida 

o SAAE abre novamente as ruas. Não podemos deixar isso acontecer. Vou retirar a matéria 

porque o serviço foi realizado. Como o serviço foi feito não posso deixar de agradecer. 

Obrigado.” 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 23 de Fevereiro de 2016. 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. 


