
ATA DA 21ª Sessão Ordinária, realizada aos 21 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. Não havendo 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 19ª Sessão Ordinária, realizada no dia 07 

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

Antonio Caio", aos 21 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 ao Parecer. 2º) PARECER nº. 63/2016.- Ao 

Projeto de Lei nº 42/2016.- 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 42/2016, de autoria do Vereador Carlos Alberto Sartori, que "Excepciona 

desdobros em condições e prazos que menciona.", acordaram por exarar parecer favorável, 

eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a 

tramitação. Acordaram ainda, por apresentar a Emenda Aditiva nº 01/2016, com a seguinte 

redação: Artigo 1º - Acrescenta-se o inciso II ao Artigo 1º do Projeto de Lei nº 42/2016: II- 

Rua Padre José Rubens Butti - Lote 18 Quadra D. Inscrição cadastral - 013.153.018.000. 

Área mínima - 200,00m2. Testada mínima - 8,00 metros. 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 21 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. 3º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00209/2016.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Ricardo Luporini. Autoria. Carlos Alberto 

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

Caio", aos 21 de Junho de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 4º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00210/2016.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Sidney 

Pinto da Silva, mais conhecido por Brasileiro da Rádio. Autoria. Carlos Aparecido 

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



Caio", aos 21 de Junho de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 5º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00211/2016.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. João 

Batista Formigari. Autoria. Carlos Aparecido Jamarino. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de Junho de 2016. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 6º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00212/2016.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sra. Alzira Leonello. Autoria. Carlos Aparecido Jamarino. 

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

21 de Junho de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 7º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00213/2016.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Fuini. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 21 de Junho de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 8º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00214/2016.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Jupyra 

Vieira da Rocha. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de Junho de 2016. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 9º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00215/2016.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sra. Genoveva Aparecida Mauck. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

21 de Junho de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 10º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 00216/2016.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Alves da Silva. Autoria. 

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

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

Presidente. 11º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00217/2016.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Vinicio Pereira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de Junho de 

2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 12º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00218/2016.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Antônio Benedito Machado. Autoria. 

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

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

Presidente. 13º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00219/2016.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. José Roberto Martins, mais conhecido como Lé. Autoria. Carlos Alberto 

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

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

Requerimento Voto de Pesar nº. 00220/2016.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Luiz 

Carlos do Carmo. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de Junho de 2016. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 15º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00221/2016.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sra. Maria Eliana Silveira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

21 de Junho de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 16º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 00222/2016.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Benedito Reis Alexandre. 

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

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

Presidente. 17º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00223/2016.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Jesus Balbino. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 



APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de Junho de 

2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 18º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00224/2016.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria Aparecida Rodrigues Silva. 

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

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

Presidente. 19º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00225/2016.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Águida Sgarbi. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de Junho de 

2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 20º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00226/2016.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria Aparecida Laquér Pelizzer. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 21 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. 21º) Requerimento nº. 00215/2016.- Congratulação com o 

estimado casal Sr. Evail Ferreira e Sra. Lázara Alexandre Ferreira, pelas comemorações de 

Bodas de Diamante, celebrada dia 17 de junho. Autoria. Carlos Alberto Sartori. A seguir, 

justifica o voto o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “Boa noite a todos. Essa 

homenagem feita ao casal é muito importante. Parabéns pela união. Parabéns. Obrigado.” 

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

21 de Junho de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 22º) Requerimento nº. 

00216/2016.- Requer oficiar o Secretário Municipal de Cultura e Turismo, solicitando 

informações sobre o chamado de ambulantes para a Praça de Alimentação do Festival de 

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

MARCOS PAULO DA SILVA: “Esse requerimento parece uma perseguição ao 

Secretário, mas informo-lhes que não é perseguição. Ele fez uma reunião com os 

ambulantes. Poucos ambulantes possuem meio de transporte. A maioria das pessoas que 

foram convidadas não possuem trailer ou caminhão. Ele colocou que haveria a necessidade 

do aluguel desse tipo de meio de transporte. Acho que isso é errado. Estão fazendo o 4º 

Festival de Inverno. O evento relacionado ao truck é completamente diferente. Peço a 

colaboração de todos.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. MAURÍCIO 

CASSIMIRO DE LIMA: “Os vereadores da base reconhecem a importância do 

requerimento do Vereador Marcos Paulo. Sabem que não existe nenhum tipo de ato ilícito. 

Pela própria transparência que esta Casa solicita, vamos aprovar a matéria, pois não existe 

absolutamente nada a esconder. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. 

MARCOS PAULO DA SILVA: “Agradeço a aprovação dos nobres vereadores. Como 

não tem nada ilícito por que não convidaram todos os ambulantes de forma geral? Isso não 

pode acontecer. Obrigado.” DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

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

Presidente. 23º) Requerimento nº. 00217/2016.- Voto de Congratulação com a Sra. 

Cleonice Moreira, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 20 de 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de Junho de 2016. a) Décio da 



Rocha Carvalho – Presidente. 24º) Requerimento nº. 00218/2016.- Voto de Congratulação 

com o Sr. Anderson Rodrigo Sartori, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento 

celebrado dia 20 de junho. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de Junho de 2016. a) Décio 

da Rocha Carvalho – Presidente. 25º) Requerimento nº. 00219/2016.- Voto de 

Congratulação com a jornalista Karina Tofanello de Mattos, pelo transcurso de seu 

aniversário de nascimento celebrado dia 20 de junho. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

21 de Junho de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 26º) Requerimento nº. 

00220/2016.- Voto de Congratulação com o Sr. Paulo Bruno, pelo transcurso de seu 76º 

aniversário de nascimento celebrado dia 13 de junho. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

21 de Junho de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 27º) Requerimento nº. 

00221/2016.- Requer oficiar a Secretária Municipal de Saúde, para que estabeleça um 

ponto de embarque de pacientes nas proximidades do Ginásio "José Bonifácio Coutinho 

Nogueira", no Flávio Zacchi. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de Junho de 2016. a) Décio 

da Rocha Carvalho – Presidente. 28º) Indicação nº. 00145/2016.- Sugere ao Sr. Prefeito, a 

instalação de uma guarita dotada de cancela no aterro sanitário municipal. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 21 de Junho de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 29º) 

Indicação nº. 00146/2016.- Sugere ao Sr. Prefeito, determinar a instalação de suportes ou 

degraus nos veículos que fazem o transporte de pacientes para fora do município. Autoria. 

Juliano Feliciano. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 21 de Junho de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 30º) 

Indicação nº. 00147/2016.- Sugere ao Sr. Prefeito, determinar a instalação de painel 

eletrônico de senhas no Cais "Irmã Angélica". Autoria. Juliano Feliciano. DESPACHO: 

AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de Junho de 

2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 31º) Indicação nº. 00148/2016.- Sugere ao 

Sr. Prefeito determinar ao departamento competente, agendar uma data definitiva para 

entrega das casas no bairro José Tonolli. Autoria. Juliano Feliciano. DESPACHO: AO SR. 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de Junho de 2016. a) 

Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 32º) Indicação nº. 00149/2016.- Sugere instalação 

de redutor de velocidade tipo lombada na estrada do Machadinho, próximo a propriedade 

do Sr. João Carlos Borges. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO SR. 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 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: 33º) Deputado Silvio 

Torres: Emenda Parlamentar 2016. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 21 de Junho de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 34º) 

APAMPESP: Solicita Moção de Apoio. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 21 de Junho de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 35º) Simone 

Oliveira: Albergue em Itapira. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

21 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) Razões de Veto Parcial ao Projeto de Lei nº 22/2016, ao Autógrafo nº 

36/2016, aos itens I, III, V, VI, VIII, IX, XI, XII, XIII, XVI, XVII e XVIII. A seguir, faz 

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

presidente, estou vendo que as leis não estão servindo para esta Casa. Seriam as leis de 

desdobro. Foi encaminhado o veto a esta Casa de Leis. Vamos analisar as medidas cabíveis. 

Como se caracteriza um terreno de alto padrão? Um lote de 400 metros. A pessoa tem a 

obrigação de construir uns 200 metros quadrados. Quantos metros as casas do programa 

Minha Casa, Minha Vida possuem? Gostaria de pedir o voto de todos os vereadores. 

Devemos vetar somente os que apresentarem numeração errada. Duas pessoas da área da 

Segurança solicitaram o desmembramento. Como ficará a situação? Infelizmente o prefeito 

vetou alguns itens do projeto. Concordaria com o veto caso a metragem mínima de 

construção não fosse atingida. Peço a colaboração dos demais pares. A promotoria deve 

analisar a situação. Algumas solicitações de empresários foram aprovadas. Obrigado.” A 

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

todos. É muito estranho. Gostaria de saber dos membros das comissões. Quando deu 

entrada o projeto do desdobro, foi para as comissões e a mesma exarou parecer favorável. 

Foi aprovado no plenário por unanimidade. Foi encaminhado para a Prefeitura, mas o 

prefeito vetou o projeto. Pergunto aos membros da comissão: Não seria mais fácil os 

vereadores terem ido até a Prefeitura antes de aprovar a situação? Agora os vereadores vão 

passar o maior vexame porque o prefeito vetou um projeto desta Casa. Isso é uma vergonha 

para quem é do grupo do prefeito. Não tem cabimento. Os vereadores das comissões 

julgaram o projeto favorável. O que vamos falar para os solicitantes? Vossas excelências 

sabiam dessa lei federal? Os senhores assinaram um parecer favorável. Cria-se mais uma 

interrogação sem precedentes nesta Casa de Leis. O que estamos votando?... Aparte 

concedido ao Vereador Sr. Marcos Paulo da Silva: A Lei Orgânica do Município cita 

sobre a testada mínima. Essa lei anda em consonância com a lei federal. Caso os vereadores 

rejeitarem o veto, acredito que não estarão infringindo nenhuma lei. Peço a colaboração de 

todos. Obrigado... Continuando o orador: O veto do prefeito derruba a aprovação dos 

vereadores. O prefeito simplesmente está dando um puxão de orelha em cada membro da 

comissão. Certamente o Jurídico da Prefeitura avalizou o veto do prefeito. Devemos 

analisar a situação. Por que as comissões exarou parecer favorável? Já foram aprovados 

nesta Casa vários desdobros menores do que 125 metros. É uma enorme interrogação. 

Como vamos explicar para os proprietários que receberam o veto do prefeito? Essas 

pessoas vão nos indagar. É lamentável. Esperamos que fatos semelhantes a esse não 

aconteçam novamente. Não podemos ir ao desencontro do Plano Diretor, da Lei Orgânica 

e, principalmente, das leis a nível federal. Caso alguém votar favorável ao veto, venha a 

esta tribuna e explique a situação. Parece que estamos brincando de legislar nesta Casa. Por 

que não foram até o setor de Habitação para conversar? Talvez não estaríamos discutindo 

essa situação. A população está nos ouvindo. Os vereadores que fazem parte das comissões 

devem explicar a situação. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite a todos. Não poderia deixar de vir aqui 



para explicar. Primeiramente existe uma lei de ordem especial. Todos os vereadores 

poderiam conversar, mas não é assim que funciona. O vereador deve fazer aquilo que lhe 

cabe. Não é porque fazemos uma base governista que precisamos verificar tudo. Não é a 

nossa esfera de governo de forma geral. Somos Legislativo e não Executivo. A lei especial 

permite o desdobro. O artigo 30º da Constituição Federal diz que caso for de interesse 

social podemos legislar. Quando se faz um desdobro e não existe a concordância do 

prefeito, tudo bem. Cabe a todo vereador discutir nesta Casa e analisar a situação. Caso o 

projeto de alguém for vetado, acredito que o autor deve defender. O vereador Carlos 

Alberto Sartori já defendeu seu projeto entre os colegas. Vou defender aquilo que o 

vereador Carlos Sartori... Vou te ensinar a ser vereador. Vou defender aquilo que o 

vereador Carlos Alberto Sartori me explicou. Voto no que acredito. Como líder do prefeito 

possuo autonomia para fazer a minha votação. O líder pode votar da maneira que ele bem 

entende. A lei permite o desdobramento. Os vereadores que entendem que aquela região 

precisa ser feita, tudo bem. Se existiu o veto do prefeito, defendam o desdobro. Os 

vereadores vão votar da maneira que compreendem. O vereador Carlos Alberto Sartori fez 

sua defesa para os pares. Portanto, não existe nenhum tipo de desarmonia com o prefeito 

municipal. O desdobro, de forma geral, faz parte de nossa legislação. Cada vereador deve 

votar da maneira que achar adequada. Não é a primeira vez que votamos contrário a um 

desdobro. Isso acontece no Senado, na Câmara dos Deputados, entre outros. Por que tem 

que ser diferente aqui? É o ato de legislar. Meu voto vai ser junto ao vereador Carlos 

Alberto Sartori. A pontualidade desse projeto não mostra nenhum tipo de desarmonia junto 

ao prefeito. Obrigado.” A seguir, pela ordem, o Vereador Sr. Maurício Cassimiro de Lima 

requer e a Casa aprova para que os incisos I e XVIII sejam votados em destaque. Isto feito, 

o Sr. Presidente coloca em única votação o Razões de Veto ao Projeto de Lei nº 22/2016 

exceto os incisos I e XVIII. Aprovado menos dois votos dos Vereadores Srs. Rafael 

Donizete Lopes e Marcos Paulo da Silva e uma abstenção do Vereador Sr. César Augusto 

da Silva. Ato contínuo, o Sr. Presidente coloca em única votação os incisos I e XVIII. 

Rejeitado menos dois votos dos Vereadores Srs. César Augusto da Silva e Juliano 

Feliciano. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “O 

vereador Maurício quis me ensinar a ser vereador e eu dispenso o seu ensinamento. Acho 

que esse veto do prefeito... Não estou criticando ser ou não em consonância com o voto, 

mas é uma vergonha, para não dizer outra palavra, o que se votou aqui. O Dr. Maurício, 

antes de criticar qualquer vereador, deveria ter um pouco de bom senso e explicar a 

situação. Infelizmente ele não explica nem para os seus companheiros. Não venha querer 

me corrigir sobre uma falha que o senhor não consegue justificar. Antes do senhor falar que 

devo aprender com o senhor, dispenso a liderança do senhor como líder do prefeito nesta 

Casa. É vexatório. Parabenizo o puxão de orelha que o Paganini deu em todos os 

vereadores da situação. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. MARCOS 

PAULO DA SILVA: “Mais uma vez votei contra o veto do prefeito. As comissões 

exararam parecer favorável, mas o prefeito vetou o projeto. É vexatória essa situação. 

Passaram-se três anos do mandato, mas não aprenderam nada. Obrigado.” A seguir, 

justifica o voto o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “É tão sem sentido 

o que esses dois vereadores falaram nesta Casa. Existe uma lei que permite o vereador fazer 

isso. Vejo, com muita tranquilidade, que a preocupação da oposição é criticar algumas 



coisas que acontecem nesta Casa. Deveriam se preocupar com o bem da sociedade. 

Obrigado.” DESPACHO: APROVADO O RAZÕES DE VETO PARCIAL AO 

PROJETO DE LEI Nº 22/2016 EXCETO OS INCISOS I E XVIII . SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 21 de Junho de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 2º) Em 

primeira discussão o Projeto de Lei nº 0042/2016 e Emenda Aditiva nº 01/2016.- 

Excepciona desdobros em condições e prazos que menciona. Autoria: Carlos Alberto 

Sartori. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente 

coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 42/2016. Aprovado em primeira votação 

por unanimidade. Ato contínuo, o Sr. Presidente coloca em primeira votação a Emenda 

Aditiva nº 01/2016. Aprovada por unanimidade. A seguir, pela ordem, o vereador Marcos 

Paulo da Silva requer e a Casa aprova por unanimidade à dispensa do processo de segunda 

discussão e que seja submetido imediatamente à segunda votação. O senhor Presidente 

acatando o requerimento verbal aprovado pelo colendo plenário, coloca em segunda 

votação o Projeto de Lei nº 42/2016. Aprovado em segunda votação por unanimidade. Ato 

contínuo, o Sr. Presidente coloca em segunda votação a Emenda Aditiva nº 01/2016. 

Aprovada em segunda votação por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM 

PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE O PROJETO DE LEI 

085/2011 E EMENDA MODIFICATIVA Nº 03/2011. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

21 de Junho de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 3º) 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. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE 

LOPES: “Gostaria que esse requerimento fosse aprovado por todos os vereadores. Diz 

respeito diretamente aos servidores municipais. Gostaríamos de saber se está ocorrendo em 

todos os departamentos da Prefeitura. As horas extras dos servidores da Saúde vão para o 

banco de horas. Queremos saber como está a situação. Peço a colaboração de todos. 

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

LIMA: “Sobre o requerimento do nobre vereador, vejo a importância e a preocupação. 

Porém, as horas extras na gestão Paganini estão sendo pagas. Na gestão anterior existiu um 

banco de horas gigantesco. Não reconhecemos esse banco de horas que veio do passado. Os 

funcionários da Saúde fazem um sistema de horas que está sendo pago. Vamos aprovar a 

matéria. Não há absolutamente nada a esconder. Não existe irregularidade. Aqueles que 

fazem horas extras estão recebendo. Obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador 

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

nº. 208/2016. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de Junho de 2016. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 4º) 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. A seguir, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Estamos a poucos meses das eleições 

municipais. Talvez uma das maiores discussões se diz relacionada ao aterro sanitário. A 

nota do aterro sanitário foi de 7,2. O aterro sanitário é um problema para o município, pois 



a célula está sobrecarregada. Há pouco tempo houve a aprovação da CETESB por mais um 

período. O prefeito municipal, em 2013, disse que seria necessário gastar cerca de R$ 

550.000,00 para fechá-lo. Naquela entrevista foi perguntado se haveria a possibilidade da 

nova empresa do lixo embutir essa situação nas cláusulas. Não tivemos nenhuma notícia a 

respeito do assunto. É muito importante esse assunto porque vai ser umas das pautas de 

campanha. Gostaríamos muito de que medidas cabíveis fossem tomadas. Observamos que o 

trabalho executado no aterro já foi matéria jornalística. Estamos preocupados com essa 

situação. O aterro é um dos maiores problemas do município. Não observei no orçamento 

de 2016 alguma situação positiva quanto ao assunto. Também não observei no plano da 

LDO. É muito importante discutirmos as medidas cabíveis. As células estão 

sobrecarregadas. É um ponto inicial para se discutir. A população merece respostas.” A 

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

noite a todos. O requerimento do Dr. Rafael realmente é objeto de discussão e preocupação. 

Fico muito feliz pela atual administração. Antes de chegar ao aterro, Itapira é a quarta 

colocada em relação ao Município Verde e Azul. Para você conseguir ser quarto colocado 

no Município Verde e Azul deve-se seguir uma série de itens nos quais estão diretamente 

ligados ao Meio Ambiente. Requisitos como arborização, coleta de água, tratamento de 

água e coleta de esgoto devem ser seguidos. A ASCORSI vem fundamentando esse selo 

verde e azul em nosso munícipio. Quando assumimos a gestão não tínhamos esse tipo de 

classificação. Hoje, orgulhosamente, podemos nos colocar como o quarto município do 

Estado. É uma premiação muito importante. Vamos aprovar esse requerimento. O aterro 

deve ser dividido em duas partes. Uma delas seria dos não orgânicos e outra dos orgânicos. 

Conseguiu-se, por meio de doação de área, a expansão do aterro. A Usina doou 4 alqueires 

de terra. Estamos na parte de legalização para tal feito. Posso dizer que está em trâmite 

avançado. É necessário passar por um processo burocrático. Quando assumimos a 

administração o aterro estava impróprio para uso. Um trabalho feito junto ao setor de 

engenharia deu fôlego para a municipalidade. Todas as licenças e autorizações estão sendo 

alcançadas. Acredito que isso resultará no suporte de mais 20 anos para o município. 

Evoluímos muito na política relacionada ao Meio Ambiente. É necessário para o futuro de 

nossa cidade. 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: Dr. Maurício, o senhor vai até lá e defende. A CETESB se encarrega de dar as 

notas. O deputado Barros Munhoz, quando ele terminou a legislatura dele como prefeito, 

recebeu uma nota próxima a 10. Depois de quase 11 anos a nota da CETESB foi de 7,2. O 

senhor é uma pessoa muito inteligente, mas quando fala em números, o senhor deveria 

explicá-los melhor. A nota do atual governo é inferior. Todo esse discurso e os números 

não mostram aquilo que você defende. Ao longo dos anos o aterro sanitário está regredindo. 

Estou enganado? Os números são claros. Infelizmente o discurso do senhor é para boi 

dormir. Não estou defendendo o governo A ou o governo B. A análise é criteriosa. 

Obrigado... Continuando o orador: Todos puderam acompanhar a matéria feita pela 

EPTV Campinas. O chorume corria a céu aberto. É uma vergonha para a nossa cidade. A 

ASCORSI realiza um importante trabalho, mas caso os outros depósitos de reciclagem não 

participassem, a nossa cidade não receberia a premiação. Devemos agradecer as pessoas 

que fazem a coleta de lixo em nossa cidade. Fico contente com a aprovação da matéria. 



Somos cobrados diariamente. As respostas devem ser encaminhadas a esta Casa de Leis. 

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

Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 209/2016. Aprovado por 

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

LIMA: “Queria justificar. Realmente a situação do aterro regrediu. Passamos 8 anos sem a 

menor preocupação com o aterro sanitário. Quando assumimos a responsabilidade, acredito 

que a nota estava menor do que 7,2. O trabalho desenvolvido pela gestão atual vai melhorar 

esse aterro. Ao longo do tempo vamos recuperar essa nota. Infelizmente a gestão pífia do 

Toninho Bellini em relação ao Meio Ambiente levou a regressão do aterro sanitário. 

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

“Mais uma vez vejo que deveríamos analisar ano a ano, sem pensar em sigla ou 

administração. O Dr. Maurício não conseguiu explicar. Regredimos. Infelizmente o Dr. 

Maurício, nesses três anos, somente olha no retrovisor. Obrigado.” DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de Junho de 

2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 5º) 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. Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente 

coloca em única votação o Requerimento nº. 214/2016. Aprovado por unanimidade. 

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

21 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. 


