
ATA DA 31ª Sessão Ordinária, realizada aos 13 de setembro de 2016. Presidente: 

DÉCIO DA ROCHA CARVALHO; 1º Secretário: PEDRO TADEU STRINGUETTI. 

2º Secretário: JOILSON BATISTA MILITÃO DA SILVA. À Hora Regimental, 

verificando-se pelo "Livro de Chamada", haver número legal, estando presentes os 

Vereadores Srs. CARLOS ALBERTO SARTORI, CARLOS APARECIDO 

JAMARINO, CÉSAR AUGUSTO DA SILVA, DÉCIO DA ROCHA CARVALHO, 

JOILSON BATISTA MILITÃO DA SILVA, JULIANO FELICIANO, MARCOS 

PAULO DA SILVA, MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA, PEDRO TADEU 

STRINGUETTI e RAFAEL DONIZETE LOPES. O Sr. Presidente, invocando a 

proteção de Deus declara abertos os trabalhos da presente Sessão, e dá inicio imediato ao 

PEQUENO EXPEDIENTE. Como primeiro orador inscrito, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Boa noite a todos. Queria agradecer a 

presença de algumas professoras. Disse na semana passada que entrariam algumas 

indicações. Foi um erro técnico. Essas indicações não estarão na pauta de hoje. Elas 

entrarão na próxima sessão. Uma das indicações diz para o Executivo olhar para o Jardim 

Raquel. Várias coisas estavam sendo feitas no cemitério. Não existe segurança no 

cemitério. Alguns túmulos estavam sendo violados e quebrados. Esse tipo de atitude está 

acontecendo em plena luz do dia. Peço o apoio de todos os vereadores. Passaram-se 4 anos 

e o bairro está abandonado. Solicitei vários benefícios direcionados ao bairro, mas nada foi 

feito. Gostaria que o líder do prefeito enviasse essa solicitação ao prefeito municipal. Outro 

assunto que gostaria de abordar está relacionado a falta de insulina e fitas de teste de 

diabetes. Novamente está faltando esse importante medicamento. Estive analisando o Portal 

da Transparência e constatei que o Governo Federal repassou duas verbas no valor de R$ 

25.000,00. Onde está a contrapartida da Prefeitura? Não sabemos onde a verba está sendo 

aplicada. Faço esse questionamento ao prefeito municipal e para a Secretária da Saúde. 

Informações devem ser enviadas a esta Casa de Leis. Obrigado.” A seguir, faz uso da 

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

Primeiramente vou direcionar as palavras iniciais para os bairros Istor Luppi e José Tonolli. 

Falo isso porque há vários meses venho cobrando, através desta tribuna, explicações da 

administração municipal quanto a ampliação da UBS do Istor Luppi. Fico muito feliz em 

ver que um vereador da situação está pedindo informações a respeito desse assunto. As 

duas indicações do Carlinhos Sartori vieram em boa hora. Quando os vereadores da 

oposição falavam a respeito do assunto, éramos radicalizados por alguns vereadores. Agora 

seria bom o líder do prefeito vir a esta tribuna para falar se ele tem o mesmo 

posicionamento quando o vereador da situação, no caso o Carlinhos Sartori, fez as mesmas 

cobranças e pedidos para a administração. Uma matéria pede para ampliar o serviço de 

odontologia nos Prados e outra solicita estudos para a criação de dois gabinetes dentários 

para a população do Istor Luppi. Seriam muito bem vindas as explicações nesse sentido. A 

população do Istor Luppi nos ouve e sabe o que estamos cobrando. Gostaria de saber se 

permanecerá a mesma ponderação quando parte de um vereador da situação. Também 

gostaria, lembrando que é muito oportuno, de saber o posicionamento do presidente das 

comissões de Finanças e Orçamento quanto a decisão do Ministério Público Eleitoral e da 

Justiça Eleitoral do município a respeito da homologação da candidatura do Toninho 

Bellini. Tudo aquilo que falamos no passado em relação as contas foi decisão do Ministério 



Público Eleitoral e também da Justiça Eleitoral. Gostaria que o líder se posicionasse, pois 

ele era presidente das duas comissões. Queria saber se ele continua com a mesma opinião. 

Ele dizia que estávamos totalmente em um posicionamento inadequado perante a população 

e agora as mesmas argumentações que tínhamos no passado acabaram se transformando na 

decisão do Ministério Público Eleitoral e também do juiz eleitoral. Não preciso comentar 

porque o público sabe. Gostaria que o vereador se manifestasse em relação ao assunto. 

Queria saber do vereador Maurício se o juiz está errado a respeito da decisão. Obrigado.” A 

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

noite a todos. Primeiramente gostaria de levantar o EDEB (Índice de Desenvolvimento 

Educacional Brasileiro). Itapira teve um posicionamento bem além do esperado. Tínhamos 

uma nota de projeção de 5.6 e acabamos atingindo a nota de 6.1 conforme divulgado na 

imprensa local. Era uma meta para ser alcançada somente em 2019. Como sempre dito 

nesta Casa sobre o trabalho árduo da Secretaria de Educação em prol ao aprendizado 

fundamental do 1º ao 5º ano de idade, isso mostra o trabalho feito. O índice é baseado 

através de uma avaliação. O trabalho da Secretaria de Educação de Itapira realmente é 

exemplar. Por sinal somos o maior índice da região. Nenhuma cidade cresceu tanto quanto 

a nossa. Itapira foi a que melhor se posicionou em todas as cidades da região. Queria deixar 

meus parabéns ao prefeito pelo trabalho realizado na Secretaria de Educação. Sobre o Istor 

Luppi e algumas indicações, a grande preocupação de nosso prefeito fez com que se 

estendesse o horário de atuação da UBS do Istor Luppi até as 22:00 horas. Hoje tem médico 

até as 22:00 horas. O grande e maior problema de tudo isso foi no cerceamento da vinda da 

UBS que já tinha sido adquirida através do programa do Governo Federal. O Gilberto 

Kassab fazia frente a secretaria. Ele cortou a UBS do Istor Luppi. A luta continua e está 

sendo exercida. Ampliou-se o horário de atendimento para não deixar a população 

desassistida. Quando se fala em posicionamento sobre justiça, como presidente da comissão 

de Finanças e Orçamento digo aos companheiros sobre o questionamento do Rafael. A 

justiça é feita de instancias. O posicionamento do STF em relação a quem decide sobre as 

contas, digo que permanece a decisão da Câmara. A decisão vem de um órgão competente 

e soberano. Não acredito que depois de tudo que vossa excelência viu dentro da mídia ainda 

continue não acreditando que a decisão não é da Câmara. A interpretação do Judiciário em 

relação ao que foi posto, não foi, em momento nenhum, escrachado ou abusivo em relação 

ao parecer. Foi uma corrente usada pelo juiz onde ele acreditou que não preencheu todos os 

requisitos. Porém, é sabido que foi dado prosseguimento nesse processo. Hoje ele está no 

TRE e deve ser julgado em breve. Existe a possibilidade de se confirmar a decisão da 

Câmara. O período é eleitoral e não devemos trazer para a sessão situações de ordem 

eleitoral política. Devemos continuar discutindo os interesses da população. A colocação 

sobre o Istor Luppi é muito bem vinda, mas atitudes de ordem políticas individuais são 

desnecessárias para o momento. 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. Passamos ao Requerimento de Licença. 1º) REQUERIMENTO Nº. 

00316/2016.- Licença para tratar de assuntos particulares. Autoria: Maurício Cassimiro de 

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



Caio", aos 13 de Setembro de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. Não 

havendo mais Requerimentos de Licença o Sr. Presidente faz a leitura dos Pareceres. 2º) 

PARECER nº. 77/2016.- Ao Razões de Veto ao Projeto de Lei nº 45/2016.- 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 às Razões de Veto do Chefe do 

Poder Executivo ao Projeto de Lei nº 45/2016, de autoria do Vereador Décio da Rocha 

Carvalho, que "Denomina via pública e o prolongamento da Rua José Jercoles Modonezzi", 

após minudentes e acurados estudos do inteiro teor das justificativas do Sr. Prefeito 

Municipal, , acordaram por exarar parecer favorável, eis que o prolongamento da via 

pública realmente trata-se de servidão particular. É este o parecer. DESPACHO: À 

ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de 

Setembro de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 3º) PARECER nº. 78/2016.- 

Ao Projeto de Lei nº 55/2016.- 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 55/2016, de autoria do vereador Carlos Alberto Sartori, que "Denomina a 

Academia ao Ar Livre instalada na rua Joaquim Vieira, em Eleutério", acordaram por 

exarar parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal ou 

jurídica que lhe inquine a tramitação. Ao denominar a Academia ao Ar Livre instalada em 

Eleutério de FERROVIÁRIO JOAQUIM BERNARDES DE CARVALHO NETO, os 

Poderes Executivo e Legislativo prestam significativas homenagens aos familiares do 

saudoso cidadão, que foi pessoa integra, trabalhadora, que muito contribuiu para o 

progresso de nossa cidade, principalmente da Vila de Eleutério, local em que prestava 

serviços à Companhia Ferroviária. É este o parecer. A seguir, pela ordem, o Vereador 

Carlos Alberto Sartori 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 13 de Setembro 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. 4º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00317/2016.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sr. Jorge dos Santos. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Setembro 

de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 5º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00318/2016.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Benedito Stolf. Autoria. Carlos 

Aparecido Jamarino. Carlos Alberto Sartori DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Setembro de 2016. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 6º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00319/2016.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sr. José Lázaro de Godoy. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

13 de Setembro de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 7º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00320/2016.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Benedito Pires. 



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

"Vereador Antonio Caio", aos 13 de Setembro de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 8º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00321/2016.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. José Dalmolin, mais conhecido como Zeca da Usina. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 13 de Setembro de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 9º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00322/2016.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria 

Margarido de Moraes. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Setembro de 2016. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 10º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00323/2016.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sr. Laudelino Pedroso. Autoria. Carlos Aparecido Jamarino. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 13 de Setembro de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 11º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00324/2016.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Moacir 

de Almeida. Autoria. Carlos Aparecido Jamarino. Carlos Alberto Sartori DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Setembro 

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

00325/2016.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Roberto Nucci. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 13 de Setembro de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 13º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00326/2016.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 

Américo Pereira Netto. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Setembro 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. 00317/2016.- 

Voto de Congratulação com a Sra. Zulmira Bosso, pelo transcurso de seu aniversário de 

nascimento, celebrado dia 12 de setembro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Setembro 

de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 15º) Requerimento nº. 00318/2016.- 

Voto de Congratulação com a Sra. Virgínia Parreira Coimbra, pelo transcurso de seu 

aniversário de nascimento, celebrado dia 12 de setembro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

13 de Setembro de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 16º) Requerimento nº. 

00319/2016.- Voto de Congratulação com a Sra. Leonor Fernandes Negrão, pelo transcurso 

de seu aniversário de nascimento celebrado dia 05 de setembro. Autoria. Carlos Alberto 

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

Caio", aos 13 de Setembro de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 17º) 

Requerimento nº. 00320/2016.- Voto de Congratulação com o Sr. Luís Antônio 

Gardinalli, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 08 de Setembro. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 13 de Setembro de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 18º) Requerimento nº. 00321/2016.- Voto de Congratulação com a Sra. Bahia 



Calil, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 09 de setembro. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 13 de Setembro de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 19º) Requerimento nº. 00322/2016.- Voto de Congratulação com a Sra. Maria 

Aparecida Sartori Cavenaghi, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado 

dia 04 de Setembro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Setembro de 2016. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 20º) Requerimento nº. 00323/2016.- Voto de Congratulação 

com a Sra. Maria José Malandrin Kakumotsu, pelo transcurso de seu aniversário de 

nascimento celebrado recentemente. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Setembro 

de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 21º) Requerimento nº. 00324/2016.- 

Voto de Congratulação com a equipe do Botafogo, pela conquista do Bi Campeonato da 

Copa Itapira de Futsal Série Ouro. Autoria. Carlos Aparecido Jamarino. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Setembro 

de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 22º) Requerimento nº. 00325/2016.- 

Voto de Congratulação com a equipe CLA, pela conquista do título de Campeã da Copa 

Itapira de Futsal Série Prata. Autoria. Carlos Aparecido Jamarino. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Setembro 

de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 23º) Requerimento nº. 00326/2016.- 

Requer ao Sr. Prefeito Municipal, oficiar à direção da Viação Fênix, solicitando que a 

mesma crie o sistema de integração das linhas do transporte público municipal. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 13 de Setembro de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 24º) Indicação nº. 00208/2016.- Sugere implantação de redutor de velocidade 

tipo lombada na Rua Farmacêutico Antônio Serra, Penha do Rio do Peixe. Autoria. Juliano 

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

Caio", aos 13 de Setembro de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 25º) 

Indicação nº. 00209/2016.- Sugere execução de recapeamento asfáltico das vias públicas 

do Jardim Itamaracá. Autoria. Juliano Feliciano. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Setembro de 2016. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 26º) Indicação nº. 00210/2016.- Sugere ao Sr. Prefeito, 

estudos para ampliação do serviço de Odontologia na UBS dos Prados. Autoria. Juliano 

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

Caio", aos 13 de Setembro de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 27º) 

Indicação nº. 00211/2016.- Sugere ao Sr. Prefeito, disponibilizar o cartão do Sistema 

Único de Saúde (SUS) já plastificado. Autoria. Juliano Feliciano. DESPACHO: AO SR. 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Setembro de 2016. a) 

Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 28º) Indicação nº. 00212/2016.- Sugere ao Sr. 

Prefeito, estudos objetivando a criação de um Planetário Municipal e Estação de Ciência. 

Autoria. Joilson Batista Militão da Silva. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Setembro de 2016. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 29º) Indicação nº. 00213/2016.- Sugere delimitar vaga 

especial de estacionamento na Rua Bento da Rocha, próximo ao Café Inverno d´Itália. 



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

"Vereador Antonio Caio", aos 13 de Setembro de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 30º) Indicação nº. 00214/2016.- Sugere ao Sr. Prefeito, estudos para criação de 

dois gabinetes dentários e extensão do atendimento à população até às 22h00 na UBS do 

Istor Luppi. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Setembro 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: 31º) Ministério da Educação. Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº CM169618/2016: 

Informações sobre a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de 

programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 4.044,00. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Fevereiro 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 primeira discussão 

o Projeto de Lei nº 0044/2016 e Emendas Aditivas nºs 01, 02, 03, 04, 05 e 06/2016, .- 

Excepciona desdobros e desmembramentos em condições e prazos que menciona. Autoria: 

Carlos Alberto Sartori. Décio da Rocha Carvalho e Maurício Cassimiro de Lima. A seguir, 

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

um levantamento e observei que estamos diante de um projeto que talvez seja, senhor 

presidente, a maior aberração que está sendo votada. Passo a dar minhas justificativas: 

Alguns desdobros que coincidentemente estão nesse projeto de lei já foram aprovados nesta 

Casa e o prefeito, Sr. José Natalino Paganini, vetou com a seguinte justificativa. (A seguir, 

o vereador lê a Mensagem do respectivo Projeto de Lei em sua íntegra.) Alguns desdobros 

coincidem-se. Fazendo um breve relato de cada desdobro pela inscrição cadastral 

observamos que alguns não estão em acordo com a legislação federal, na qual o prefeito 

municipal vetou. Ou seja, aprovou aqui, o prefeito vetou, acatamos as razões de veto... Foi 

pedido pela oposição para que os vereadores derrubassem o veto. As comissões de Justiça, 

Redação, Finanças, Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, Promoção Social, Esporte e 

Lazer, Obras e Serviços Públicos, Agricultura e Meio Ambiente assinaram alegando que 

não existe nenhum impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine 

a tramitação. Acordaram por apresentar a emenda aditiva e assinaram quanto ao mérito. 

Portanto, senhores vereadores, tinham que se ater a esses vetos. Como vamos votar uma 

coisa que está em desacordo com a lei federal, sendo que o próprio prefeito vetou? De duas, 

uma. O prefeito Paganini não precisa dos três vereadores da oposição desta Casa. Já tem 6 

ou 7. Vocês vão colocar o prefeito Paganini em uma saia justa. Ele vai vetar novamente. 

Alguns imóveis não tem a área mínima necessária. Como fica a situação? Acho que seria 

prudente suspendermos esse projeto em respeito a todas as pessoas que aguardam esses 

desmembramentos e solicitar um parecer do jurídico desta Casa. É uma incoerência sem 

precedentes. Vossas excelências estão colocando o prefeito e o jurídico da Prefeitura em 

uma saia justa. Talvez seja a maior aberração em relação ao projeto. Os autores devem se 

manifestar. Devemos assumir uma postura coerente. O projeto está em desacordo com a 

legislação. Peço para que as comissões retirem a propositura. O vereador que subir aqui 



para dizer que estou errado, acredito que também estará contra o próprio prefeito. Não 

quero colocar nenhum vereador em saia justa. Somente queria alertá-los. Maurício, muitas 

vezes entramos em discussão, mas peço para que o senhor converse com a sua bancada. 

Obrigado.” A seguir, pela ordem, o Vereador Sr. Rafael Donizete Lopes requer e a 

Casa aprova por unanimidade a suspensão dos trabalhos por 5 minutos. 

(SUSPENSA). Reiniciado os trabalhos, após verificação de quórum, é realizada a 

chamada dos Srs. vereadores. A seguir, pela ordem, o Vereador Sr. Rafael Donizete 

Lopes requer e a Casa rejeita, menos três votos dos Vereadores Srs. Marcos Paulo da 

Silva, Rafael Donizete Lopes e César Augusto da Silva, a elaboração de parecer 

jurídico do respectivo projeto de Lei e Emendas. Devido a algumas discussões paralelas 

a respeito do Projeto de Lei, o Sr. Presidente 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 13 de Setembro de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 2º) Em primeira 

discussão o Projeto de Lei nº 0055/2016.- Denomina a Academia ao Ar Livre instalada na 

Rua Joaquim Vieira, em Eleutério. 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 55/2016. Aprovado em primeira votação por unanimidade. A seguir, pela 

ordem, o vereador Carlos Alberto Sartori 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 55/2016. Aprovado em segunda 

votação por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA 

VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Setembro 

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. 


