
ATA DA 20ª Sessão Ordinária, realizada aos 14 de junho 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. PEDRO TADEU STRINGUETTI: “Boa noite a todos. Quero manifestar o 

meu apoio ao Deputado Barros Munhoz por esse episódio que ele está vivenciando. Acho 

que é uma enorme tentativa de ascensão e uma denúncia muito inconsistente. Obrigado.” A 

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

todos. Venho a esta tribuna para parabenizar o padre Tarlei pela realização da festa de 

Santo Antonio. Também queria parabenizar todas as pessoas que participaram do evento. O 

episódio que está acontecendo em nossa cidade, como foi colocado anteriormente, é a 

condenação de um deputado através de um jornal. O jornal tece críticas deste vereador 

desde o início do mandato. Mesmo sendo do grupo situacionista no passado o jornal sempre 

tecia críticas direcionadas a minha pessoa. Nunca fui favorável às coisas erradas. Não vou 

fazer parte. As pessoas que fazem coisas erradas recebem elogios do jornal. Pudemos 

vivenciar o que o TER fez, ou seja, a cassação do mandato do deputado. Esse jornal que 

alavancou a sua campanha também foi condenado. Sempre disse que esse jornal tinha um 

elo com o Barros Munhoz. Desde o início de minha legislatura estou falando isso. Acredito 

que foi comprovado. Esse mesmo jornal tentou denegrir a minha imagem, assim como do 

vereador Rafael. Foi uma falsa acusação. Graças a Deus essa acusação não prosseguiu. Por 

que esse jornal não publica a verdade dos fatos? É um tipo de imprensa marrom e amarela. 

É uma imprensa comprada. Deus não desampara ninguém. Sabemos que quem faz o mal, 

vai colher o mal. É isso o que aconteceu. Não estou contente com a cassação do mandato 

do Barros Munhoz porque cabe recurso. Ele tem o direito de defesa. O advogado disse que 

vai recorrer da decisão. Qual é o direito de defesa do deputado? Obrigado.” A seguir, faz 

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

a esta tribuna para transparecer, principalmente para a imprensa, a decisão da sindicância 

que foi aberta em relação às acusações do caso Claudenilson. A sindicância do CRM foi 

votada em duas Câmaras em nossa regional, na qual a Prefeitura, a Secretária de Saúde e o 

próprio Claudenilson abriram a ação. Tanto na regional de São João da Boa Vista quanto 

em São Paulo a decisão foi pela inexistência de infringência ético profissional por parte 

dessa pessoa. É uma decisão que veio em boa hora e bastante oportuna para fazermos as 

defesas. Estou aqui fazendo a minha defesa e o meu esclarecimento com relação àquilo que 

já havia falado anteriormente. Mesmo diante dessa decisão gostaria de deixar claro para o 

público, para a imprensa e para esta casa de Leis que a Prefeitura continua movendo um 

processo administrativo contra esse vereador e profissional. Então, certamente isso aqui 

tem um poder de decisão em todos os meios. Fica essa decisão. Com relação a outro PAD 



que também respondo e que fora anulado pela justiça local, recebi essa semana uma 

intimação da Prefeitura assinada pelo Jurídico da mesma. Estou sendo intimado no dia 22 

de junho para prestar esclarecimento de um processo que o prefeito reabriu. Esse processo 

já fora anulado pela justiça local. Então, no mínimo, o prefeito está descumprindo outra 

ordem judicial. O descumprimento de uma ordem judicial é grave. Isso deve ser 

esclarecido. Ele deveria saber disso. Vou lá no dia 22. É uma assinatura do setor Jurídico da 

Prefeitura. O prefeito abriu uma portaria que fora anulada pela justiça. É mais uma 

perseguição. Gostaria de parabenizar o Luan Rostirolla sobre uma solicitação feita em 

2014. Acho que isso mostra que o Luan Rostirolla tem muito mais prestígio do que todos os 

vereadores da situação. Ele elaborou um ofício em 2014 sobre recapeamento de ruas. 

Parabéns ao Luan Rostirolla. Essa solicitação caiu em boa hora. Isso mostra que o Luan, 

suplente de vereador, tem muito mais moral do que todos os vereadores que defendem a 

administração Paganini. Parabéns ao Luan por fazer políticas junto ao bairro Jardim 

Magali. Falo para o líder do prefeito, vereador Maurício, que tem ido sucessivas vezes na 

Rádio Clube falar aquilo que o Paganini fala e o deputado fala. A assessoria de 

comunicação da Prefeitura deveria falar. Não precisa muita gente falar do mesmo assunto. 

Acredito que fazem isso porque a credibilidade da Prefeitura não está boa. Obrigado.” A 

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

noite a todos. Primeiramente agradeço a audiência do doutor. É bom saber que o senhor se 

preocupa e está me ouvindo falar. É bom saber que o senhor reconhece os feitos dessa 

gestão. O senhor reconhece o que é bom. Asfalto no José Tonolli é ruim? Quem fez o 

asfalto no José Tonolli? Foi aquele da base de ostentação da politica de vocês? Foi o 

Toninho Bellini? Sequer ele passava por aquela localidade. O povo não o conhece. Nós 

fizemos. Todos se recordam. Grandes obras foram feitas e ainda continuam sendo 

concretizadas em nossa cidade. O que foi feito com o Hospital Municipal? Tinha baratas e 

ratos. Graças a Deus tudo foi melhorado em relação ao desgoverno que existia no passado. 

Não posso dizer que era governo porque o prefeito da época estava de férias, pescando ou 

assistindo jogo em São Paulo. O Paganini trabalha das 06 horas da manhã até às 07 horas 

da noite. Falar de coisas positivas é necessário. A população deve entender que no passado 

tudo foi deixado. Em relação aos processos, a sindicância serve para poder sanificar e 

provar se houve ilegalidade ou não. Existe um processo criminal que está na justiça 

comum. Ambos já foram ouvidos na delegacia. Em relação ao deputado, posso falar que ele 

continua deputado. Ele não perdeu seu mandato. Facilmente acredito essa situação será 

revertida nas instâncias superiores. 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. 2º) Em discussão e votação a Ata da 18ª Sessão Ordinária, 

realizada no dia 31 de Maio de 2016. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Junho 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. 3º) 

Ofício.- Apresenta ao plenário o balancete dos recursos recebidos e das despesas realizadas 

referente ao mês de maio/2016. Autoria. Décio da Rocha Carvalho DESPACHO: 



CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Junho de 2016. a) Décio da Rocha 

Carvalho - Presidente. Não havendo mais Ofícios, o Sr. Presidente passa a leitura do 

Relatório. 4º) RELATÓRIO Nº. 004/2016.- ATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 

PODER EXECUTIVO REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 

2016, APRESENTADA EM AUDIÊNCIA PÚBLICA NO DIA 25 DE MAIO DE 2016, 

NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL. Autoria. Fin., Orç., Ed. Cult. e Ass. Social. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Junho de 2016. a) Décio 

da Rocha Carvalho - Presidente. Não havendo mais Relatórios, o Sr. Presidente passa à 

leitura dos Projetos de Lei. 5º) Projeto de Lei nº. 0040/2016.- Em que o Sr. José Natalino 

Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza o Poder 

Executivo a repassar, sob forma de Subvenção Social, valores à Casa Transitória Flávio 

Zacchi. A seguir, pela ordem, o Vereador Maurício Cassimiro de Lima requer e a Casa 

aprova por unanimidade para que a presente matéria seja encaminhada às Comissões e 

posteriormente à Ordem do Dia de Hoje a fim de ser discutida e votada. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Junho de 2016. 

a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 6º) Projeto de Lei nº. 0041/2016.- Em que o Sr. 

José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com o Governo do Estado de 

São Paulo, por intermédio de suas Secretarias. A seguir, pela ordem, o Vereador Maurício 

Cassimiro de Lima requer e a Casa aprova por unanimidade para que a presente matéria 

seja encaminhada às Comissões e posteriormente à Ordem do Dia de Hoje a fim de ser 

discutida e votada. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 14 de Junho de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 7º) 

Projeto de Lei nº. 0042/2016.- Em que o Sr. Carlos Alberto Sartori submete à apreciação 

do Colendo Plenário propositura supra que Excepciona desdobros em condições e prazos 

que menciona. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 14 de Junho de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. Não 

havendo mais Projetos Lei passamos aos Pareceres. 8º) PARECER nº. 59/2016.- Ao 

Projeto de Lei nº 39/2016.- As Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, 

Educação, Cultura, Saúde, Promoção Social, Esporte e Lazer, e Obras Serviços Público, 

Agricultura Meio Ambiente, que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao 

Projeto de Lei nº 39/2016, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza a 

abertura de crédito especial no valor de R$ 39.642,88", após minudentes e acurados estudos 

sobre as proposituras em análises, acordaram por exarar parecer favorável, eis que inexiste 

impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. 

Quanto ao mérito, todavia, deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. A 

seguir, pela ordem, o Vereador Maurício Cassimiro de Lima requer e a Casa aprova por 

unanimidade, para a presente matéria seja encaminhada à Ordem do Dia de Hoje, a fim de 

ser discutida e votada. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 14 de Junho de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 9º) 

PARECER nº. 60/2016.- Ao Veto Parcial ao Autógrafo 36/2016 ao Projeto de Lei nº 

22/2016. As Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, 

Saúde, Promoção Social, Esporte e Lazer, e Obras Serviços Público, Agricultura Meio 

Ambiente, que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Veto Parcial, de 



autoria do Sr. Prefeito, ao Autógrafo 36/2016, ao Projeto de Lei nº 22/2016, de autoria dos 

Vereadores Carlos Alberto Sartori, Décio da Rocha Carvalho e Joilson Batista Militão da 

Silva, que "Excepciona desdobros em condições e prazos que menciona.", após minudentes 

e acurados estudos sobre as proposituras em análises, acordaram por exarar parecer 

favorável, eis que procede as argumentações do Chefe do Poder Executivo, que alguns dos 

lotes desdobrados ferem a legislação federal que regulamenta a matéria. Quanto ao mérito, 

todavia, deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. DESPACHO: À 

ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de 

Junho de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 10º) PARECER nº. 61/2016.- 

Ao Projeto de Lei nº 40/2016.- As Comissões de Justiça e Redação, Finanças e 

Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, Promoção Social, Esporte e Lazer, e Obras Serviços 

Público, Agricultura Meio Ambiente, que a este subscrevem, instadas que foram a exarar 

parecer ao Projeto de Lei nº 40/2016, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que 

"Autoriza o Poder Executivo a repassar, sob forma de Subvenção Social, valores à Casa 

Transitória Flávio Zacchi", após minudentes e acurados estudos sobre as proposituras em 

análises, acordaram por exarar parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem 

constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, todavia, 

deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. DESPACHO: À ORDEM DO 

DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Junho de 2016. a) Décio da 

Rocha Carvalho - Presidente. 11º) PARECER nº. 62/2016.- Ao Projeto de Lei nº 

41/2016.- As Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, 

Saúde, Promoção Social, Esporte e Lazer, e Obras Serviços Público, Agricultura Meio 

Ambiente, que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 

41/2016, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a celebrar convênio com o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio de 

suas Secretarias", após minudentes e acurados estudos sobre as proposituras em análises, 

acordaram por exarar parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem 

constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, todavia, 

deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. DESPACHO: À ORDEM DO 

DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Junho de 2016. a) Décio da 

Rocha Carvalho - Presidente. A seguir, não havendo mais nenhum parecer, o Sr. Presidente 

passa de imediato aos Votos de Pesares, Requerimentos e Indicações. Instante que o 

Vereador Décio da Rocha Carvalho requer e a Casa aprova por unanimidade, para que 

sejam lidas somente as ementas dos requerimentos e indicações, salvo aqueles que o 

Vereador solicitar na íntegra. 12º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00199/2016.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sr. José Alcides Bosso. Autoria. Carlos Aparecido Jamarino. 

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

14 de Junho de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 13º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 00200/2016.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Beatriz Peres Rocha, mais 

conhecida por Nenê. Autoria. Carlos Aparecido Jamarino. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Junho de 2016. a) Décio 

da Rocha Carvalho – Presidente. 14º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00201/2016.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sr. José Raimundo Bitencourt. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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



14 de Junho de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 15º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 00202/2016.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Lázaro Isidoro de Campos. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 14 de Junho de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 16º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00203/2016.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. José Donisete dos Santos. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Junho de 

2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 17º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00204/2016.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Cláudio Luís Venturini. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 14 de Junho de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 18º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00205/2016.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Luis 

Altafini, mais conhecido como Gigio. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Junho de 

2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 19º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00206/2016.- Voto de pesar pelo falecimento Jovem Fernando Rodrigo Souza de Lima. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 14 de Junho de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 20º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00207/2016.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. José Lucindo Alves, mais conhecido por Zé Presépio. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 14 de Junho de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 21º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00208/2016.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria 

Alves Ferreira da Silva. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Junho de 2016. a) Décio 

da Rocha Carvalho – Presidente. A seguir, seguindo o que dispõe o Regimento Interno da 

Casa, em seu artigo 77 e parágrafo 8º, o Sr. Presidente procede a homenagem póstuma 

guardando um minuto de silêncio referentes aos votos de pesares lidos acima. A seguir, o 

Sr. Presidente passa de imediato aos Requerimentos. 22º) Requerimento nº. 00199/2016.- 

Voto de Congratulação com o Sr. Carlos Eduardo Quartim Barbosa, mais conhecido por 

"Charlô", pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado no dia 04 de Junho. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 14 de Junho de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 23º) Requerimento nº. 00200/2016.- Voto de Congratulação com o Padre 

Tarlei Navarro Pádua Souza, organizadores, festeiros e comunidade de Santo Antônio, 

pelas festividades em louvor ao santo padroeiro. Autoria. Carlos Aparecido Jamarino. 

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

14 de Junho de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 24º) Requerimento nº. 

00201/2016.- Voto de Congratulação com o editor Luís Gustavo Marinho, pelo sucesso na 

publicação da Revista "Mais de ti Senhor". Autoria. Joilson Batista Militão da Silva. A 

seguir, pela ordem, o vereador Joilson Batista Militão da Silva manifesta interesse em 

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

Antonio Caio", aos 14 de Junho de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 25º) 

Requerimento nº. 00202/2016.- Voto de Congratulação com o estimado casal Sr. Benedito 



Valdir Silveira e Sra. Márcia Zaniboni Silveira, pela comemoração de 34 anos de 

casamento, celebrado dia 10 de junho. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Junho de 

2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 26º) Requerimento nº. 00203/2016.- Voto 

de Congratulação com a Sra. Maria Antonia Zanqueta Cardoso, mais conhecida por "Dona 

Nega", pelo transcurso de seu aniversário de 90 anos de nascimento. Autoria. Carlos 

Alberto Sartori. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: 

“Vou assinar junto com o Carlinhos. É uma pessoa que estimo muito. É uma pessoa muito 

querida.” DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 14 de Junho de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 27º) 

Requerimento nº. 00204/2016.- Voto de Congratulação com a Sra. Antonieta Zago 

Guerreiro, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 12 de junho. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 14 de Junho de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 28º) Requerimento nº. 00205/2016.- Voto de Congratulação com a Sra. 

Leadina Maria Kiss, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 14 de 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Junho de 2016. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 29º) Requerimento nº. 00206/2016.- Voto de congratulação 

com o estimado casal Sr. Antônio Geraldo Rosário e Sra. Elenir Nucci Rosário, pela 

comemoração de 55 anos de casamento, celebrado dia 03 de junho. Autoria. Carlos Alberto 

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

Caio", aos 14 de Junho de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 30º) 

Requerimento nº. 00207/2016.- Voto de Congratulação com o estimado casal Sr. Antônio 

Zalberto Bezerra da Silva e Sra. Silvia Helena Telles da Silva, pela comemoração de 21 

anos de casamento, celebrado dia 10 de junho. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

14 de Junho de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 31º) Requerimento nº. 

00208/2016.- Oficiar ao Sr. Prefeito Municipal, para determinar ao setor competente da 

administração, o envio a esta Casa das planilhas de pagamento de horas extras referentes às 

secretarias e departamentos da municipalidade. Autoria. Rafael Donizete Lopes. 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 14 de Junho de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 32º) Requerimento nº. 

00209/2016.- Requer oficiar o Sr. Prefeito e Secretário Municipal de Agricultura e Meio 

Ambiente, solicitando informações quanto às medidas que estão sendo adotadas em relação 

ao Aterro Sanitário de Itapira. Autoria. Rafael Donizete Lopes. A seguir, faz uso da palavra 

o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Um dos maiores problemas do município 

era em relação ao aterro sanitário. O prefeito convocou a imprensa em fevereiro de 2013 

quando fez o contrato emergencial com a EPPO. Naquele momento foi questionado sobre o 

aterro sanitário. O prefeito disse categoricamente para a imprensa que era muito 

preocupante a situação. Havia a necessidade da criação de uma nova célula. Para finalizar o 

aterro atual seria necessário gastar R$ 550.000,00. Aí foi perguntado para o prefeito com 

relação a licitação. O prefeito disse que iria fazer gestão para que a empresa assumisse o 



aterro sanitário. É o momento de cobrarmos informações nesse sentido. 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 14 de Junho de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 33º) 

Requerimento nº. 00210/2016.- Requer oficiar o Sr. Prefeito e Secretária Municipal de 

Saúde, para que envie a esta Casa relatório de pagamento dos serviços prestados pelo 

Consórcio Intermunicipal de Saúde 08 de Abril ao município de Itapira. Autoria. Rafael 

Donizete Lopes. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 

Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 210/2016. Rejeitado menos 4 votos 

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

e Juliano Feliciano. DESPACHO: REJEITADO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de 

Junho de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 34º) Requerimento nº. 

00211/2016.- Requer oficiar o Sr. Prefeito Municipal para que preste esclarecimento quanto 

às diferentes justificativas apresentadas por ele em decorrência da troca de cheques no 

SAAE. Autoria. Rafael Donizete Lopes. 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 14 de Junho de 2016. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 35º) Requerimento nº. 00212/2016.- Voto de Congratulação 

com a nova diretoria do Rotaract Club de Itapira, na pessoa da presidente Carolina Pavinato 

Olímpio, empossada no dia 11 de junho. Autoria. Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Junho de 

2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 36º) Requerimento nº. 00213/2016.- Voto 

de Congratulação com o Jornal Tribuna de Itapira, na pessoa do diretor Sr. Luiz Roberto 

Trevelin Pereira, pelos 27 anos de fundação. Autoria. Rafael Donizete Lopes. Não havendo 

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

o Requerimento nº. 213/2016. Aprovado menos 1 abstenção do Vereador Sr. Maurício 

Cassimiro de Lima. DESPACHO: APROVADO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de 

Junho de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 37º) Requerimento nº. 

00214/2016.- Voto de Congratulação com a nova diretoria do Interact Club de Itapira, na 

pessoa do presidente Raul Freitas, empossada recentemente. Autoria. Rafael Donizete 

Lopes. 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 14 de Junho de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 38º) 

Indicação nº. 00142/2016.- Sugere a retirada de lixo e entulho em caçamba próxima ao 

Loteamento João Rogatto, no bairro do Rio Manso. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 

de Junho de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 39º) Indicação nº. 

00143/2016.- Sugere execução de operação tapa-buracos na Rua Serra Negra, bairro dos 

Prados. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Junho de 2016. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 40º) Indicação nº. 00144/2016.- Sugere execução de operação tapa-

buracos na Rua Guerino Pavinatto, no bairro de Barão Ataliba Nogueira. Autoria. Carlos 

Alberto Sartori. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 14 de Junho de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. Não 



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

leitura dos Ofícios. 41º) EMEF Prof. João Simões: Agradecimento aos Vereadores da 

Câmara Municipal de Itapira. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

14 de Junho de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 42º) EMEB Dª Izaura da 

Silva Vieira: Agradecimento aos Vereadores da Câmara Municipal de Itapira. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Junho de 2016. a) Décio 

da Rocha Carvalho - Presidente. Esgotadas as matérias constantes do Expediente, o Sr. 

Presidente suspende a Sessão por 15 minutos a fim de organizar a pauta da Ordem do Dia. 

(SUSPENSA). Reiniciada a Sessão, após verificação de "quórum", o Sr. Presidente declara 

encerrado o Expediente e passa à = ORDEM DO DIA = 1º) Em única discussão o Projeto 

de Lei nº 0039/2016.- Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 39.642,88. 

Autoria: José Natalino Paganini. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARCOS 

PAULO DA SILVA: “Esse projeto de lei repassa valores. Vem ao encontro das 

necessidades da entidade. Meu voto será favorável. Parabenizo a iniciativa do representante 

do Itapira News. Peço o voto favorável de todos os vereadores. Obrigado.” Não havendo 

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

votação o Projeto de Lei nº 39/2016. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: 

APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 14 de Junho de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 2º) Em única 

discussão o Projeto de Lei nº 0040/2016.- Autoriza o Poder Executivo a repassar, sob 

forma de Subvenção Social, valores à Casa Transitória Flávio Zacchi. Autoria: José 

Natalino Paganini. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA 

SILVA: “Boa noite a todos. O pagamento dos funcionários estava atrasado. A Prefeitura 

ajudou a entidade, mas esperou muito tempo. A Casa Transitória presta um importante 

serviço para a municipalidade. Esse tipo de serviço deveria ser desenvolvido pela Secretaria 

de Promoção Social. É a mesma situação em relação a criação de albergues. Muitas 

famílias estão passando dificuldades. Crianças estão sofrendo com a vinda do frio. 

Infelizmente o Poder Público está atrasando o repasse financeiro. O prefeito não pode 

deixar chegar nesse ponto. A verba deve ser repassada antes das manifestações. Obrigado.” 

A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “É muito 

importante abrirmos essa discussão porque é público e notório o trabalho desempenhado 

pela Casa Transitória de Itapira. Surgem alguns questionamentos que julgo oportuno. A 

população deve ter ciência daquilo que está sendo praticado em nível de Executivo, aquilo 

que aprovamos dentro do Legislativo, além de outras situações. Devemos prestar contas 

para as pessoas que nos colocaram nesta Casa. No orçamentos havia um aumento de 

reserva de contingência. O que seria essa verba? O prefeito poderia usar esse dinheiro em 

uma situação de emergência. Calamidade pública, situações de risco, enchentes, 

inundações, além de outras situações. Essa reserva de contingência deveria ser utilizada. 

Por que não usaram a verba para beneficiar a Casa Transitória? A Casa Transitória chegou 

no fundo do poço. Basta analisar nas redes sociais. Cadê a reserva de contingência? São 

instituições que são mantidas pela inciativa privada. O Paganini deveria usar essa reserva 

nas horas difíceis das entidades. Isso é claro e justo. Vamos votar isso aqui, mas fica esse 

questionamento. Quando essa reserva será utilizada? Outras instituições também passam 

pela mesma situação. Vamos esperar fechar as portas dessas entidades para somente depois 



ajudar? O que vamos fazer com as crianças? É lamentável. Minhas críticas são nesse 

sentido. O orçamento foi votado nesta Casa... Aparte concedido ao Vereador Sr. Marcos 

Paulo da Silva: Colocamos emendas para algumas entidades, mas as mesmas foram 

rejeitadas. Fica a dica para os próximos anos. Todos devem aprovar as emendas 

direcionadas as entidades. Obrigado... Continuando o orador: Em relação a votação, todos 

sabem se vão colocar a cabeça no travesseiro para dormir tranquilamente ou não. Cada um 

tem o direito de tomar a sua decisão. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador 

Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite a todos. Primeiramente precisamos 

entender o que seria contingência. Do que modo que foi dito parece que vira gestão, 

deposita-se milhões e o dinheiro já está lá. Não é assim que funciona. A arrecadação do 

município passa longe disso. A arrecadação do município se constrói mês a mês. Existem 

os tributos cobrados, os fundos repassados, impostos adquiridos e tudo mais. A partir da 

construção desse orçamento a reserva vai se formando. É apenas uma estimativa. O nosso 

prefeito José Natalino Paganini foi um dos prefeitos mais abertos em relação as instituições. 

Ele conversa e tenta ajudar em todos os sentidos. O principal ponto da política é a conversa. 

Não é a distribuição financeira desordenada. Acredito que as instituições merecem muito. 

Uma organização não é fundamentada na parte financeira da Prefeitura. Ela não é um órgão 

da Prefeitura. Porém, é necessário o repasse financeiro. Elas fazem a vez do 3º setor. Todo 

sabem que a crise está em todos os lugares. A queda de ICMS é evidente. A maioria dos 

impostos sofreu queda. Cabe ressaltar que nada está sendo negado. Esse é o ponto. A 

solicitação chegou ao nosso prefeito Paganini e as providências foram tomadas. A 

preocupação do Paganini é enorme com relação a Casa Transitória e as demais entidades. 

Temos a Associação Down, APAE, Casa Transitória, UIPA, dentre outras. São importantes 

entidades de nossa cidade. Muitas delas estão passando necessidades. Isso é fato. As 

instituições vivem de doações, subvenções e colaboração. Obviamente que elas devem ser 

assistidas. Tenho certeza que todos concordam com o repasse financeiro. O diálogo sempre 

esteve aberto. O prefeito nunca fechou a porta para as instituições. Não tiro o mérito 

daquilo que vocês estavam dizendo, mas o importante é que o repasse será concretizado. 

Nenhum diretor de entidade veio reclamar para a minha pessoa sobre o Paganini. Às vezes 

a dificuldade financeira é enorme e não existe a possibilidade de fazer o repasse da verba. 

O país está passando por uma enorme crise. O orçamento está justo. A ajuda financeira será 

concretizada. Isso é o mais importante. O prefeito está administrando. Obrigado.” Não 

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

única votação o Projeto de Lei nº 40/2016. Aprovado por unanimidade. A seguir, justifica o 

voto o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “A minha esposa fez um evento na 

última sexta feira a fim de angariar doações para a Casa Transitória. Não quero me 

vangloriar em relação a isso. Com relação ao prefeito Paganini, é bom a população saber 

que em 2013 ele deu R$ 93.000,00 para a Esportiva Itapirense. Constava dois cheques de 

R$ 10.000,00 que ele não consegue explicar até hoje. Esse é o respeito que ele tem junto ao 

terceiro setor. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. MAURÍCIO 

CASSIMIRO DE LIMA: “Parabéns pela posição de sua esposa. A gestão está 

trabalhando. Senhor presidente, conforme consta no Tribunal de Contas, quem está 

condenado a devolver R$ 30.000,00 para a Esportiva é o ex-prefeito Toninho Bellini. 

Obrigado.” DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 



UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Junho de 2016. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 3º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0041/2016.- 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com o Governo do Estado de 

São Paulo, por intermédio de suas Secretarias. Autoria: José Natalino Paganini. A seguir, 

faz uso da palavra o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Esse projeto faz 

referência às casas populares da CDHU. As pessoas não estão conseguindo se cadastrar no 

setor competente. Existe a necessidade de um levantamento. O cadastro não pode ser 

fechado. Muitas famílias estão passando necessidades financeiras e precisam realizar o 

cadastro. Por que enviaram o projeto? Quantas famílias necessitam de moradia? Estudos 

devem ser realizados antes de firmar o convênio. Como fica a situação? Caso votar contra o 

projeto a mídia amarela vai dizer que sou contra as casas habitacionais para o município. 

Caso votar favorável, acredito que estarei aprovando uma situação incoerente. Onde estão 

os estudos nesse sentido? Muitas pessoas não conseguiram fazer a inscrição. Muitas 

famílias necessitam de moradia. O Governo do Estado solicita estudos nesse sentido. É uma 

forma de evitar erros e problemas. É uma situação que exige transparência. Fica a dica para 

o prefeito. Antes de enviar um projeto desse tipo, estudos devem ser realizados. Obrigado.” 

A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a 

todos. Analiso da seguinte forma: Primeiramente gostaria imensamente que falassem que 

parte desse projeto de lei fosse direcionado para o Eleutério, outra parte para a 

complementação do Barão e que não aconteça o que ocorreu há pouco tempo no Barão. 

Gostaria que fosse anexado nesse projeto estudos nesse sentido. Queria que o líder falasse 

para a população do Eleutério quantas pessoas estão cadastradas. Gostaria que o líder 

subisse aqui e falasse para a população do Barão. É uma forma de ser transparente. Faço 

das palavras do Deputado Barros Munhoz quanto as críticas em relação a administração. 

Por qual motivo o setor de cadastro está fechado? Informações devem ser disponibilizadas. 

Cria-se uma dúvida que deve ser solucionada a mais rápido possível. É um projeto 

importante, mas o mesmo deve ser de total transparência. Não pode acontecer igual no 

Barão. A população deve analisar a situação. Também gostaria que houvesse uma parcela 

para a Ponte Nova. Muitas famílias daquela localidade também necessitam de moradia. Não 

podemos esquecer das pessoas que residem na zona rural. Aquilo que ocorreu no Barão é 

diferente do programa Minha Casa, Minha Vida. São questionamentos que devem ser 

respondidos. Uma coisa é o sorteio e outra é a pessoa ser comtemplada. Muitos se sentem 

abençoados e outros não... Aparte concedido ao Vereador Sr. Marcos Paulo da Silva: 

Quando falei que a imprensa é amarela, queria dizer que seria o jornal A Gazeta... 

Continuando o orador: Devemos ser íntegros e dizer o porquê das portas do setor 

competente estarem fechadas. Esses questionamentos devem ser respondidos. Obrigado.” A 

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

noite a todos. Todos concordam sobre a necessidade de casas em nossa cidade. Venho com 

muita tranquilidade a esta tribuna para falar sobre alguns pontos. Quando você tem uma 

demanda ou um cadastro realizado existe um determinado número de casas necessárias. Já 

foi o suficiente para o Estado entender que existe demanda. De repente precisamos de 5.000 

casas, mas precisamos ficar atentos onde essas mesmas casas serão construídas. Existe uma 

enorme dificuldade em relação aos terrenos aptos para receber as casas. Existe uma parte 

burocrática que deve ser seguida. Conseguimos 236 casas. Precisamos da aprovação da 



Câmara para que isso se torne realidade. Após isso, o cadastro será realizado. O sorteio é 

feito pela CDHU. Quem esteve presente sabe do que estou falando. A CDHU priva pela 

idoneidade desde o começo do processo. Será aberto para toda a população. Vou buscar as 

informações sobre o cadastro de pessoas. Se é uma situação pública e notória, não será 

beneficiada meia dúzia de pessoas. Obviamente as inscrições serão abertas. O processo 

feito pela CDHU é muito transparente. O número de déficit habitacional é suficiente para 

que essas 236 casas sejam disponibilizadas. As pessoas que mais necessitam vão ser 

beneficiadas. Precisamos suprir o déficit habitacional. Devemos continuar lutando e 

trabalhando. Com a aprovação do projeto, acredito que o processo será iniciado. Não há 

diferenciação e benefícios exclusivos. A instituição CDHU está presente desde o período de 

inscrição até o final do processo. O nome das pessoas inscritas será publicado no Diário 

Oficial. Entendo os motivos relacionados às dúvidas, mas digo que tudo será feito com total 

transparência. Peço a colaboração dos senhores vereadores. Obrigado.” Não havendo mais 

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

o Projeto de Lei nº 41/2016. Aprovado menos uma abstenção do Vereador Sr. Marcos 

Paulo da Silva. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: 

“Fazendo um breve relato, é muito estranho falar em procurar área porque o prefeito já 

doou uma área que não era do município e acabou prejudicando uma instituição. O prefeito 

também queria desafetar o campo do José Secchi para transformar em conjunto 

habitacional. Votei favorável, mas espero que a população seja beneficiada o mais breve 

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

DE LIMA: “Primeiramente gostaria de agradecer os companheiros que votaram favorável 

ao projeto. Quando se falou em campo e desafetação, apenas mostra a preocupação do 

prefeito. Em momento nenhum o prefeito deixou de procurar área disponível nesta cidade. 

O resultado está sendo colhido. A população somente tem a ganhar. Obrigado.” 

DESPACHO: APROVADO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Junho de 2016. a) 

Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 4º) Em única discussão o Requerimento nº 

00201/2016.- Voto de Congratulação com o editor Luís Gustavo Marinho, pelo sucesso na 

publicação da Revista "Mais de ti Senhor". Autoria: Joilson Batista Militão da Silva. Não 

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

votação o Requerimento nº. 201/2016. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Junho de 

2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 5º) Em única discussão o Requerimento 

nº 00208/2016.- Oficiar ao Sr. Prefeito Municipal, para determinar ao setor competente da 

administração, o envio a esta Casa das planilhas de pagamento de horas extras referentes às 

secretarias e departamentos da municipalidade. Autoria: Rafael Donizete Lopes. 

DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Junho de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 6º) Em única discussão o Requerimento nº 00209/2016.- Requer oficiar o Sr. 

Prefeito e Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, solicitando informações 

quanto às medidas que estão sendo adotadas em relação ao Aterro Sanitário de Itapira. 

Autoria: Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR 

MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Junho de 

2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 7º) Em única discussão o Requerimento 



nº 00211/2016.- Requer oficiar o Sr. Prefeito Municipal para que preste esclarecimento 

quanto às diferentes justificativas apresentadas por ele em decorrência da troca de cheques 

no SAAE. Autoria: Rafael Donizete Lopes. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. É um bom momento para discutirmos 

esse assunto. Em 2013 o prefeito deu vários cheques para a Esportiva no valor total de R$ 

92.300,00. Dois cheques dele resultaram em um enorme imbróglio. Ele não conseguiu 

justificar nada. Ele não sabia de qual banco pertencia o cheque. Em seguida ele deu duas 

versões. Uma versão foi dada para a imprensa e Rádio Clube. Outra versão foi dada na 

Comissão Processante. Gostaria imensamente que o prefeito também olhasse para as nossas 

entidades. Atualmente a Esportiva está em frangalhos. Caso levantarmos o tapete vai sai 

neguinho preso e engaiolado. Os cheques do prefeito estão parados. Existe uma ação no 

Ministério Público. Está quase caducando os cheques, senhor presidente. O mesmo olhar 

que o prefeito teve para com a Esportiva, também deve ter para com as nossas entidades. 

Cada um faz do dinheiro próprio o que bem entende. A justificativa dele era para ajudar a 

Esportiva. É um assunto que merece explicações. Espero que os vereadores votem 

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

CASSIMIRO DE LIMA: “Primeiramente o senhor deveria se lembrar dos R$ 92.000,00 

que foi pago do bolso dele. Vamos começar por aí. Foi amplamente debatido. Para mim, o 

senhor esquenta os assuntos passados. Como está difícil de falar sobre alguns assuntos 

vossa excelência toma esse tipo de atitude. O senhor teve todo o tempo do mundo, frente a 

frente ao prefeito, para esclarecer suas dúvidas. O senhor tem todo tempo das terças feiras 

para falar para a população. O senhor tem acesso a gravação. O senhor pode expor a 

situação, pois não é sigiloso. O senhor votou contra o ato de corrupção do Dado. Foi 

provado através de auditoria que foi corrupto. Não importa de qual gestão foi. Vamos 

aprovar seu requerimento para vossa excelência parar de esquentar esse assunto. O prefeito 

vai responder para você. A população já conhece essa história de trás para frente. O 

Paganini não tem nada a esconder. É um homem sério e honesto. Por esse motivo todos os 

vereadores da base concordaram que seu requerimento deve ser aprovado. Não há o que 

esconder e o que temer. Sou obrigado a tecer uma pequena crítica ao senhor. O Juliano 

disse sobre neguinho. Compreendo. Sei que é de uso coloquial. Nós do setor público, 

defensores de todas as raças e credos, devemos nos policiar e tomar cuidado. Às vezes uma 

pequena frase... Sei que foi involuntário do senhor e que não foi proposital, mas pode 

magoar um colega. Acredito que deve ser policiado. O Juliano prontamente fez um esboço. 

Devemos ter cuidado. Obrigado.” A seguir, pela ordem, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

RAFAEL DONIZETE LOPES: “Gostaria de esclarecer que a cor do sangue do Juliano é 

a mesma cor do sangue que tenho. O senhor me conhece e dispenso qualquer tipo de 

comentário. Obrigado.” A seguir, pela ordem, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Não tenho dúvidas sobre sua idoneidade moral e 

pessoal. Assino embaixo exatamente porque você não falou propositalmente. Obrigado.” A 

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

explicações em 2014 e 2015 e acabou sendo rejeitado. Agora será aprovado. Por que 

enrolaram a situação? Por que não aprovaram a matéria no passado? Já que o prefeito estará 

explicando a situação aproveito a oportunidade de solicitar ao mesmo para que peça a 

microfilmagem do cheque no banco competente. Passaram-se esses anos e nada foi 



aprovado. Fico contente com a aprovação do líder do prefeito. É um assunto que deve ser 

bem esclarecido. Devemos saber quem são as pessoas envolvidas. A população itapirense 

merece respostas. Enquanto não tem nada limpo, acredito que as informações devem vir à 

tona. O vereador deve fiscalizar. Já cobrei vários Secretários, mas poucos enviaram 

respostas a esta Casa de Leis. O cheque foi trocado, mas não sabemos quem trocou. O 

prefeito deu duas versões. Qual das versões é a verdadeira? Por esse motivo o assunto deve 

ser bem explicado. A microfilmagem do cheque seria muita bem vinda. Obrigado.” Não 

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

única votação o Requerimento nº. 211/2016. Aprovado por unanimidade. A seguir, justifica 

o voto o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Isento apenas o vereador Carlos 

Aparecido Jamarino, pois não fazia parte daquele momento e daquela circunstância. Os 

outros vereadores estavam presentes. Por que no passado votaram contra e somente agora 

aprovaram a matéria? São questionamentos que devem ser respondidos. Obrigado.” A 

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

favorável. Existiu um momento de amplitude de debate a respeito do assunto. Houve a 

possibilidade de o prefeito estar frente a frente dos membros da Comissão Processante. 

Todos os documentos possíveis estão nesta Casa de Leis. Não há o que temer e esconder. 

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

“Houve a aprovação de todos os vereadores. Colocamos uma situação que merece 

respostas. Os vereadores que aprovaram a matéria também querem saber a respeito do 

assunto. Obrigado.” DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 14 de Junho de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 8º) Em 

única discussão o Requerimento nº 00214/2016.- Voto de Congratulação com a nova 

diretoria do Interact Club de Itapira, na pessoa do presidente Raul Freitas, empossada 

recentemente. Autoria: Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: COM VISTAS AO 

VEREADOR RAFAEL DONIZETE LOPES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de 

Junho 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. 


