
ATA DA 24ª Sessão Ordinária, realizada aos 12 de julho 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. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. Em nome do amigo 

Mauro cumprimento todos os presentes. Somente a Título de informação, conversamos 

com duas pessoas representantes do Condomínio Morada Nova e Funabashi. Tivemos a 

oportunidade de conversar abertamente com essas pessoas juntamente com o vereador 

Marquinhos. Enaltecemos o vereador Carlinhos porque ele já tinha participado da situação. 

Alguns problemas estruturais das moradias que foram entregues estão deixando os 

moradores preocupados. As partes elétricas e hidráulicas estão com problemas. Na semana 

passada duas pessoas do mesmo bairro vieram a esta Casa procurando informações. 

Solicitaram aos 10 vereadores medidas cabíveis. Muitos moradores estavam gastando seu 

próprio dinheiro para solucionar os problemas. Tentaram conversar com o setor da 

empreiteira, mas encontraram muitas dificuldades. Naquela localidade não tem telefonia 

fixa, acesso a TV a cabo, além dos problemas da parte estrutural. O vereador Carlinhos 

tomou frente sobre o assunto. Estamos reforçando o pedido. Elaboramos um ofício para ser 

encaminhado aos setores responsáveis. Cada órgão deve fazer sua parte. A empreiteira deve 

dar o retorno necessário para essas pessoas. Os cidadãos foram agraciados com o 

empreendimento, mas querem que o mesmo seja adequado. No primeiro mês de moradia já 

encontraram muitos problemas. Outro problema está relacionado ao setor da Saúde. Existe 

a necessidade da construção de mais UBSs naquela região. Peço a colaboração de todos. 

Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: 

“Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos em nome do Massari. Queria 

justificar a minha ausência no dia 8 de julho. Infelizmente por motivos de saúde não 

consegui participar de um evento. Parabenizo o pessoal dos escoteiros, assim como todos 

os organizadores. Os escoteiros estão, cada vez mais, levando o nome de nossa cidade. O 

evento realizado no Hotel Fazenda recebeu escoteiros de toda a região. Parabéns ao chefe 

Palmieri. Hoje o José Francisco Cipola publicou nas redes sociais sobre um descaso 

ocorrido no setor de fisioterapia do PPA da Vila Ilze. A mãe dele chegou chorando em sua 

casa. Ela foi fazer fisioterapia e acabaram questionando o horário. A Edna Farias publicou a 

respeito do PPA dos Prados. Ela falou a respeito do mau atendimento. São problemas que 

devem ser resolvidos. A administração deve solucionar essas falhas. Passaram-se três anos 

e o prefeito não conseguiu resolver a maioria dos problemas. A Secretária da Saúde deve 

verificar a situação. Os funcionários da Prefeitura devem tratar as pessoas adequadamente. 

Outro assunto está relacionado às minhas indicações. Uma delas faz referência ao turismo 

religioso. O setor de Cultura deve analisar a situação. Fiz contatos com representantes de 



alguns municípios. A rota deve ser melhorada e sinalizada. Obrigado.” A seguir, faz uso da 

palavra o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite a todos. Em 

nome do Alair gostaria de cumprimentar todos os presentes. Existe um posicionamento de 

cada vereador. Recentemente entregamos o conjunto habitacional. Caso exista algum 

problema de ordem estrutural, acredito que a construtora tem sua responsabilidade. É o 

direito do cidadão reivindicar. Tenho certeza que a empresa vai atender as necessidades da 

população. A Riwenda faz um trabalho sério e honesto. Tenho certeza absoluta que as 

garantias constitucionais serão disponibilizadas pela construtora. O vereador Carlinhos já 

fez gestão sobre a questão da telefonia. A criação do CEP está em um processo de 

elaboração, assim como a situação das antenas. O conjunto é muito bem vindo para a 

população. Alguns problemas podem estar acontecendo, mas logo tudo será resolvido. 

Ninguém vai virar as costas para os problemas. Quanto a construção de novas UBSs, digo 

que realmente é um bairro muito populoso. O procedimento de construção está em 

andamento. Tinha comentado essa situação na sessão passada. Estamos aguardando as 

partes burocráticas. O Marquinhos falou sobre falta de respeito. É uma questão de 

humanização. Às vezes o funcionário não teve um dia bom. São várias situações. O serviço 

público deve ser de uma forma plena e humana. Essa administração não passa a mão na 

cabeça de ninguém que trata o cidadão inadequadamente. Se existiram os maus tratos, 

devem existir as denúncias. 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 23ª Sessão Ordinária, realizada no 

dia 05 de Julho de 2016. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 12 de Julho 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 ao Relatório. 2º) RELATÓRIO 

Nº. 006/2016.- Ata da Prestação de contas apresentada em Audiência Pública realizada no 

dia 07 de julho de 2016, no Plenário da Câmara Municipal pela Secretaria Municipal de 

Saúde, referente ao 1º Quadrimestre de 2016. Autoria. Comissão de Finanças e Orçamento. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Julho de 2016. a) Décio 

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

leitura dos 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. 3º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00253/2016.- Voto de pesar pelo falecimento 

Sra. Maria Perez Marchioretto. Autoria. Carlos Aparecido Jamarino. César Augusto da 

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

Caio", aos 12 de Julho de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 4º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00254/2016.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. João 

Pereira de Moraes Júnior, mais conhecido como Joãozito. Autoria. Décio Da Rocha 

Carvalho. Carlos Aparecido Jamarino DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Julho de 2016. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 5º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00255/2016.- Voto de 



pesar pelo falecimento Sr. Valdemar Avelino de Toledo, mais conhecido como Mazola. 

Autoria. Carlos Aparecido Jamarino. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Julho de 2016. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 6º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00256/2016.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sra. Armelinda Correa Franceschini. Autoria. Carlos Alberto 

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

Caio", aos 12 de Julho de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 7º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00257/2016.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 

Adelino Fuin. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Julho de 2016. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 8º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00258/2016.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sr. José Augusto Luís. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

12 de Julho de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 9º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00259/2016.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Tereza Florentino Campos. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 12 de Julho de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 10º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00260/2016.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Maria Lourdes Moraes Cruz. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

12 de Julho de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 11º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 00261/2016.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Vera Rute do Nascimento 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Julho de 2016. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 12º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00262/2016.- Voto de 

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

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Julho de 

2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 13º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00263/2016.- Voto de pesar pelo falecimento Jovem Adriano Aparecido de Mira. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 12 de Julho 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. 14º) Requerimento nº. 00240/2016.- Voto de Congratulação 

com a Sra. Antonieta Caporalli Monteiro, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, 

celebrado dia 02 de julho. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Julho de 2016. a) Décio 

da Rocha Carvalho – Presidente. 15º) Requerimento nº. 00241/2016.- Voto de 

Congratulação com a Sra. Lourdes de Jesus Piani Scarpioni, pelo transcurso de seu 

aniversário de nascimento celebrado dia 01º de julho. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

12 de Julho de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 16º) Requerimento nº. 

00242/2016.- Congratulação com os integrantes da Comissão Organizadora da Festa de São 



Pedro, na pessoa do Padre Ademir Bernardelli, extensivo aos moradores do bairro Nosso 

Teto. Autoria. Carlos Aparecido Jamarino. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Julho de 2016. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 17º) Requerimento nº. 00243/2016.- Voto de Congratulação 

com a comunidade católica de Eleutério, pela brilhante realização da Festa de Sant`Ana e 

São Benedito. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Julho de 2016. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 18º) Requerimento nº. 00244/2016.- Requer oficiar a 

empresa Riwenda Engenharia, para que encaminhe a esta Casa de Leis, cópia da planta 

elétrica e hidráulica do Condomínio Morada Nova, no José Tonolli. Autoria. Carlos Alberto 

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

Caio", aos 12 de Julho de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 19º) 

Requerimento nº. 00245/2016.- Voto de Congratulação com a Sra. Maria Flora Leitão, 

pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 10 de julho. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 12 de Julho de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 20º) 

Requerimento nº. 00246/2016.- Voto de Congratulação com o presidente da Acei, Sr. José 

Aparecido da Silva, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 05 de 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Julho de 2016. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 21º) Indicação nº. 00168/2016.- Sugere ao Sr. Prefeito, 

estudos objetivando a municipalização do transporte público coletivo no município. 

Autoria. Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 12 de Julho de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 22º) Indicação nº. 00169/2016.- Sugere ao Sr. Prefeito, estudos objetivando a 

criação da rota turística "Estrada da Aparecida". Autoria. Marcos Paulo da Silva. 

DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 

de Julho de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 23º) Indicação nº. 

00170/2016.- Sugere sinalização de retorno existente no Della Rocha III, entre as Ruas 

Eugênio Consorti e Cirino Boretti. Autoria. Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: AO SR. 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Julho de 2016. a) 

Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 24º) Indicação nº. 00171/2016.- Sugere construção 

de bueiro tipo boca de lobo na Rua Minervina Bueno de Lima, defronte o numeral 422, no 

bairro José Tonolli. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Julho 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: 25º) Caixa Econômica Federal: 

Notificação de crédito de recursos financeiros em 17/06/2016, no valor de R$ 61.292,38, 

destinados ao município de Itapira referente a 5ª Parcela do Contrato nº 0429.815-24. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Julho de 2016. a) Décio 

da Rocha Carvalho – Presidente. 26º) SAAE Itapira: Assunto: Possível viabilidade de 

esgotamento sanitário na Avenida Braz Ayres. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 12 de Julho de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 27º) 

Prefeitura Municipal de Itapira: Ref. Ofício 334/2016; Requerimento nº 167/2016. 



DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Julho de 2016. a) Décio 

da Rocha Carvalho – Presidente. 28º) Josué Resende e Família: Assunto: Requerimento 

de Pesar nº 167/2016. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de 

Julho de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 29º) Prefeitura Municipal de 

Itapira: Ofício SG-DAO nº 204/2016. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 12 de Julho de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 30º) Prefeitura 

Municipal de Itapira: Ofício SG-DAO nº 203/2016. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 12 de Julho de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 31º) Prefeitura Municipal de Itapira: Ofício SG-DAO nº 200/2016. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Julho de 2016. a) Décio 

da Rocha Carvalho – Presidente. 32º) Departamento de Trânsito e Transportes 

Públicos: Assunto: Ofício 47/2016. Extrato de Multas. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 12 de Julho de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 33º) Prefeitura Municipal de Itapira: Ofício SG-DAO nº 196/2016. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Julho de 2016. a) Décio 

da Rocha Carvalho – Presidente. 34º) Prefeitura Municipal de Itapira: Ofício SG-DAO 

nº 202/2016. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Julho de 

2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 35º) SAMA Itapira: Ofício nº 77/2016. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Julho de 2016. a) Décio 

da Rocha Carvalho – Presidente. Esgotadas as matérias constante do Expediente, o Sr. 

Presidente passa de imediato à Ordem do Dia. 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 00153/2016.- Voto de Congratulação com o 

músico e cantor Tony Angeli, pela comemoração dos 50 anos de carreira artística celebrada 

dia 07 de junho. Autoria: Carlos Alberto Sartori. A seguir, pela ordem, o vereador Carlos 

Alberto Sartori requer e a Casa aprova por unanimidade para que a presente matéria seja 

adiada para a próxima sessão para melhores estudos. DESPACHO: ADIADA PARA A 

PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Julho de 2016. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 2º) Em única discussão o Requerimento nº 00224/2016.- 

Requer oficiar o Prefeito Municipal, Sr. José Natalino Paganini, convidando-o a prestar 

esclarecimentos junto a esta Casa de Leis, a respeito do perdão da dívida de R$ 1,8 milhão 

da servidora Cristina Moro. Autoria: Bancada Oposição. A seguir, pela ordem, o vereador 

Maurício Cassimiro de Lima requer e a Casa aprova, menos três votos dos Vereadores Srs. 

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

presente matéria seja adiada para a próxima sessão para melhores estudos. A seguir, 

justifica o voto o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “A comunidade itapirense 

está ciente que o prefeito está sendo oficiado pelo Ministério Público perante aquilo que foi 

feito há pouco tempo para exonerar a servidora. Então, é uma pena os vereadores da 

situação não mostrarem clareza perante a um caso tão grave envolvendo mais de um milhão 

e oitocentos mil reais. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. MARCOS 

PAULO DA SILVA: “Gostaria que isso tivesse sido aprovado e que a Cristina viesse a 

esta Casa para explicar a situação. Já ocorreu o perdão da dívida. Que tipo de administração 

é essa? Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO 

DE LIMA: “Primeiramente está sendo conduzido no Ministério Público. Vamos ver os 



desdobramentos nos próximos dias. Esse é o motivo. Segundo fato seria que a comissão 

formada para perseguir a Cristina foi estipulada por três funcionários comissionados. Tenho 

certeza que os funcionários públicos desta Casa não aceitariam, em momento nenhum, que 

um processo disciplinar fosse conduzido por três funcionários comissionados. Obrigado.” 

DESPACHO: ADIADA PARA A PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 12 de Julho de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 3º) Em única discussão 

o Requerimento nº 00225/2016.- Requer oficiar a Sra. Celene Audi e a Sra. Cristina Moro 

para que esclareçam pessoalmente a esta Casa de Leis, sobre o caso "Cristina Moro" e o 

perdão da dívida de R$ 1,8 milhão. Autoria: Bancada Oposição. A seguir, faz uso da 

palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “O próprio Jurídico da Prefeitura 

já esteve prestando esclarecimentos naquela época. Pelo jeito as explicações que o Jurídico 

fez somente os vereadores da situação entenderam. Por quê? Não é admissível acontecer 

tudo o que aconteceu e agora o Ministério Público oficiar o prefeito fazendo com que ele 

exonere a servidora. Então, nesse sentido, devemos prestar esclarecimentos. O que se fala 

por aí é que o pedido que ela ajuizou na justiça era para que a Prefeitura fizesse uma 

reserva orçamentária com relação a esse valor. Se realmente aconteceu isso, é um tapa na 

cara de toda população. Discutimos muitas vezes propostas para ajudar o 3º setor. Teve 

vereador que votou contra. Devem mostrar a cara para a população. É uma enorme 

imoralidade perante a opinião pública. Muitas pessoas tem dificuldade de pagar água e 

energia elétrica. Essa situação deve ser explicada. Não dá para entender. O que o 

companheiro Maurício fala sobre os servidores comissionados ou não, por que a Sra. 

Cristina Moro não entrou na justiça naquela época? Ela esperou mudar o grupo político 

para poder ser ressarcida pelo prefeito municipal? Isso deve ser explicado. Os vereadores 

da situação também estão sendo cobrados. A Prefeitura vai pagar juros sobre juros de uma 

coisa que a população não tem culpa? Os servidores que cometeram esse tipo de erro 

devem ser responsabilizados. Não é justo a população pagar o preço disso. Estou errado? 

Isso é imoral. Essas justificativas foram as mesmas do Ministério Público? Obrigado.” A 

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

noite a todos. Primeiramente queria dizer que respeito o Ministério Público de uma forma 

íntegra, mas não mudo minha opinião e meus dizeres que já trouxe nesta Casa. Toda vez 

que subi neste púlpito justifiquei sobre o artigo 149, no qual diz explicitamente que um 

processo disciplinar tem que ser conduzido por três funcionários efetivos. Existiu um erro 

por parte da Cristina em entrar sobre o mérito dessa situação. No caso Sandro Pio as três 

pessoas que formaram a Comissão Processante são as mesmas que julgaram o Dra. 

Cristina. Se a formação da comissão é inconstitucional, não existe perdão de dívida. É uma 

inverdade o que foi falado. Se a tríade não poderia ser formada constitucionalmente, ela 

também não poderia aplicar nenhum tipo de penalidade. A Dra. Cristina Moro não recebeu 

um centavo. A única pessoa que disse que não trabalhou e recebeu foi a Sra. Selene Aldi. 

Não quero entrar nesse mérito. O Ministério Público fez um TAC ao prefeito. Essa situação 

terá seu desfecho em breve. A gestão de nosso prefeito corrigiu um erro do passado. Foram 

apresentadas as jurisprudências de outros funcionários. Portanto, não existiu nenhum tipo 

de dolo. Não existiu nenhum tipo de má fé. O vereador Marcos Paulo disse a respeito de 

financiamento de campanha. O senhor deveria tomar cuidado em fazer uma acusação desse 

porte. Acredito que tudo será esclarecido em breve. Tenho certeza que a promotoria, 



quando observar o artigo 149 e ver a formação e o erro constitucional feito no início do 

processo, mostrará a lisura de tudo isso. Não há motivo para exonerar ninguém. Não existiu 

perdão. A Dra. Cristina entrou com uma ação contra a Prefeitura, mas o prefeito Paganini 

irá defender. É o direito dela como funcionária pública ingressar com uma ação. Outros 

também ingressaram. Vamos aguardar. A exoneração da servidora Cristina Moro foi um 

erro da gestão anterior. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARCOS 

PAULO DA SILVA: “Boa noite a todos... Aparte concedido ao Vereador Sr. Rafael 

Donizete Lopes: Fico extremamente estarrecido quando ouço as palavras do líder do 

prefeito. Ele defende tão veementemente essa pessoa em nome do prefeito e dá para tirar 

uma única conclusão: O prefeito defende uma pessoa e dá uma banana para toda a 

população itapirense. Essa é a conclusão diante desse discurso... Continuando o orador: 

Estamos em exercício de mandato. Tudo o que falamos aqui, a lei nos ampara. Estamos 

cobrando somente o que é de direito. Uma dívida foi perdoada. Ela perdeu em 1ª e 2ª 

instâncias. Ela acabou recorrendo em 3ª instância. Quando estava para ser julgada em 3ª 

instância não deixaram o processo prosseguir. Faltando apenas algumas semanas acabaram 

retirando a denúncia. Isso não pode acontecer. Ainda bem que temos o Ministério Público. 

Caso não fosse o Ministério Público esses três vereadores da oposição já estariam 

complicados. Tudo o que vem da administração pública é blindado. Graças a Deus a justiça 

constata essas falhas. Esta Casa aprovou muitas coisas erradas. Já solicitamos várias 

situações, mas as mesmas sempre são negadas. O vereador tem o direito de fiscalizar. O 

Ministério Público está analisando a situação. Vamos torcer para que a justiça seja feita. 

Tenho certeza que esse requerimento será rejeitado. Obrigado.” A seguir, pela ordem, o 

vereador Maurício Cassimiro de Lima requer e a Casa aprova, menos três votos dos 

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

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 12 de Julho de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 4º) Em única discussão 

o Requerimento nº 00239/2016.- Requer oficiar a Secretaria de Agricultura e Meio 

Ambiente para que promova a retirada ou autorize o proprietário a retirar cinco coqueiros 

próximo ao Espaço Natureza. Autoria: Marcos Paulo da Silva. Não havendo nenhum 

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

Requerimento nº. 239/2016. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Julho 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. 


