
 

ATA DA 25ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

MIRANDÓPOLIS REALIZADA EM 16 DE NOVEMBRO DE 2021. No décimo 

sexto dia do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e 

um, às vinte horas, reuniu-se a Câmara Municipal de 

Mirandópolis sob a Presidência da Vereadora MÔNICA MACHADO 

IJICHI, e secretariado pelo Primeiro Secretário, Vereador 

AFONSO CARLOS ZUIN. Iniciados os trabalhos, a Senhora 

Presidente determinou a chamada nominal de acordo com os 

Artigos 144 e 158 do Regimento Interno, onde se constatou a 

presença de todos os Vereadores desta Casa de Leis. Em 

seguida, a Senhora Presidente determinou ao Vereador Claudio 

Gomes da Silva, que fizesse a leitura de um trecho bíblico. 

Na sequência, a Presidente determinou ao Primeiro Secretário 

que fizesse a leitura da Ata da Sessão anterior, que 

colocada em discussão e em votação foi aprovada por 

unanimidade de votos dos Vereadores presentes e sem emendas. 

EXPEDIENTE: Dando início aos trabalhos, a Senhora Presidente 

determinou ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura do 

PROJETO DE LEI nº. 050/2021, PROCESSO Nº. 354/2021, de 

autoria do Prefeito Municipal, que realocação de Recursos 

por transposição no orçamento vigente e dá outras 

providências. Após a leitura, a Senhora Presidente informou 

que o Setor Jurídico desta Casa de Leis opinou pela 

legalidade da presente propositura, conforme parecer anexado 

ao Projeto de Lei nº 050/2021. Em seguida, a Senhora 

Presidente encaminhou o Projeto de Lei nº. 050/2021 ao Setor 

Legislativo para as providências cabíveis. Em 

prosseguimento, a Senhora Presidente determinou ao Primeiro 

Secretário que fizesse a leitura das INDICAÇÕES apresentadas 

nesta Casa de Leis pelos Senhores Vereadores: INDICAÇÃO N.º 

167/2021, PROCESSO N.º 355/2021, de autoria dos Vereadores 

Emerson Carvalho Souza e Magali Maziero Rodrigues, para que 

seja oficiado ao Senhor Prefeito Municipal, no sentido de 

estudar a possibilidade de aumento da diária dos policiais 

da Atividade Delegada em Mirandópolis – SP; INDICAÇÃO N.º 

168/2021, PROCESSO N.º 356/2021, de autoria dos Vereadores 

Magali Maziero Rodrigues e Emerson Carvalho Souza, para que 

seja oficiado ao Senhor Prefeito Municipal, que determine ao 

órgão competente que realize uma operação tapa buracos na 



 

Rua Francisco Teixeira Filho, Bairro Agostinho Franco, 

município de Mirandópolis-SP; INDICAÇÃO N.º 169/2021, 

PROCESSO N.º 357/2021, de autoria da Vereadora Mônica 

Machado Ijichi, para que seja oficiado ao Senhor Prefeito 

Municipal, que determine ao órgão competente a instalação de 

um redutor de velocidade (Lombada) na altura do número 156 

da Rua Búfalo, Bairro Jardim Aeroporto, Mirandópolis-SP; 

INDICAÇÃO N.º 170/2021, PROCESSO N.º 358/2021, de autoria da 

Vereadora Mônica Machado Ijichi, para que seja oficiado ao 

Senhor Prefeito Municipal, que determine ao órgão competente 

a instalação de um redutor de velocidade (Lombada) na altura 

do número 312 da Rua Búfalo, Bairro Jardim Aeroporto, 

Mirandópolis-SP; INDICAÇÃO N.º 171/2021, PROCESSO N.º 

359/2021, de autoria do Vereador Tiago Soares da Silva, para 

que seja oficiado ao Senhor Prefeito Municipal, no sentido 

de viabilizar a implantação de uma Escola Cívico-Militar em 

nosso município. Na sequência, a Senhora Presidente 

determinou ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura da 

MOÇÃO DE PESAR apresentada nesta Casa de Leis pelo Senhor 

Vereador: MOÇÃO DE PESAR POR FALECIMENTO N.º 075/2021, 

PROCESSO N.º 360/2021, de autoria do Vereador Afonso Carlos 

Zuin com apoio de todos os Vereadores desta Casa de Leis, 

pelo falecimento da Senhora ELZA APARECIDA SIVIRIANO, 

ocorrido em 03/11/2021. Dando continuidade aos trabalhos, a 

Senhora Presidente informou que se encontra a disposição dos 

Senhores Vereadores na Contadoria desta Casa de Leis o 

BALANCETE DAS DESPESAS, referente ao mês de Outubro de 2021 

da Câmara Municipal de Mirandópolis. Não havendo mais nada a 

tratar no EXPEDIENTE da presente Sessão, a Senhora 

Presidente franqueou a PALAVRA PARA EXPLICAÇÃO SOBRE A 

MATÉRIA LIDA: Ninguém fez uso da palavra. Em seguida, a 

Presidente suspendeu a sessão por quinze minutos de acordo 

com o artigo 157, parágrafo Único do Regimento Interno. 

ORDEM DO DIA:- Reaberta a Sessão, a Senhora Presidente 

determinou a chamada regimental de acordo com os Artigos 163 

e 164, Parágrafo 1º do Regimento Interno onde se constatou a 

presença de todos os Vereadores presentes desde o início da 

Sessão. Na sequência, a Presidente determinou ao Primeiro 

Secretário que fizesse a leitura do VETO TOTAL Nº 001/2021 – 



 

PROCESSO Nº 351/2021, de autoria do Prefeito Municipal, que 

dispõe sobre denominação de Almoxarifado Municipal “Manoel 

Messias de Souza”, convertido em Autógrafo nº 036/2021, de 

14 de outubro de 2021, de autoria do Vereador Ederson 

Pantaleão de Souza. Após a leitura, a Senhora Presidente 

informou que o Setor Jurídico desta Casa de Leis opinou pela 

REJEIÇÃO do Veto Total do Prefeito Municipal ao Projeto de 

Lei nº 044/2021, que originou o Autógrafo nº 036/2021. Em 

seguida, a Senhora Presidente informou que de acordo com o 

Artigo 262, paragrafo II do Regimento interno, em data de 08 

de novembro de 2021, encaminhou o Veto Total nº 001/2021 à 

Comissão de Justiça e Redação para manifestar sobre o Veto. 

Na sequência, a Senhora Presidente determinou ao 1º 

Secretário que fizesse a leitura do Parecer da Comissão de 

Justiça e Redação que após estudos e análises deu o Parecer 

pela Rejeição do VETO TOTAL Nº 001/2021 – PROCESSO Nº 

351/2021, de autoria do Senhor Prefeito Municipal. Após a 

leitura, a Senhora Presidente informou que de acordo com o 

Artigo 54, Paragrafo I, inciso XIV do Regimento Interno e 

Artigo 43, parágrafo 4º da Lei Orgânica do Município o 

Plenário deliberará o Veto Total nº 001/2021 por maioria 

absoluta desta Casa de Leis. Em seguida, a Senhora 

Presidente determinou ao 1º secretário que fizesse a chamada 

regimental, de acordo com o Artigo 249, parágrafo 2º do 

Regimento Interno, para verificação de quórum, onde 

constatou a presença de todos os vereadores presentes desde 

o início da sessão. Colocado o Veto Total nº 001/2021 em 

discussão, fizeram uso da palavra os Vereadores Ederson 

Pantaleão de Souza e Claudio Gomes da Silva, as quais estão 

registradas em DVD-R, arquivado em pasta própria no Setor 

Legislativo desta Casa de Leis. Em seguida, a Senhora 

Presidente informou que o Veto Total nº 001/2021, será 

apreciado em regime de votação secreta que consiste na 

distribuição de cédulas aos Vereadores e o recolhimento dos 

votos na urna, ou qualquer outro receptáculo que assegure o 

sigilo da votação, obedecendo-se o seguinte: I- realização, 

por ordem da Presidente, da chamada regimental para 

verificação de existência de QUÓRUM de maioria absoluta, 

necessário ao prosseguimento da sessão; II- chamada dos 



 

Vereadores, a fim de assinarem a folha de votação; III- 

distribuição de cédulas aos Vereadores votantes, feitas em 

material opaco e facilmente dobráveis, contendo a palavra 

SIM e a palavra NÃO, seguidas de figura gráfica que 

possibilite a marcação da escolha do votante, e encabeçadas 

com o Veto Total nº 001/2021. Colocado o Veto Total nº 

001/2021 em votação secreta, conforme disposto no Artigo 43, 

parágrafo 4º, da Lei Orgânica do Município e Artigo 253, 

paragrafo 7º, nº “4” do Regimento Interno, a Senhora 

Presidente chamou nominalmente os Vereadores para assinar a 

folha de votação. Após todos assinarem a lista e colocarem 

seu voto na urna, a Senhora Presidente convidou os 

Vereadores AFONSO CARLOS ZUIN - representante do Partido 

PDT; MAGALI MAZIERO RODRIGUES - representante do Partido PSL 

e JOSÉ BENEDITO BRUFATTO - representante do PP, para abrirem 

a urna e procederem à contagem dos votos com relação ao Veto 

Total nº. 001/2021. Em seguida, a Senhora Presidente 

proclamou o resultado: o Veto Total nº. 001/2021 foi 

REJEITADO por unanimidade votos dos Vereadores presentes na 

sessão. Por fim, a Senhora Presidente encaminhou o Veto 

Total nº. 001/2021 ao Setor Legislativo para as providências 

cabíveis. Dando continuidade aos trabalhos, a Senhora 

Presidente determinou ao Primeiro Secretário que fizesse a 

leitura do PROJETO DE LEI Nº. 046/2021 – PROCESSO 

Nº__333/2021, de autoria dos Vereadores Afonso Carlos Zuin, 

Ederson Pantaleão de Souza, José Benedito Brufatto, Mônica 

Machado Ijichi e Roberto Gonçalves, que institui o Programa 

Municipal de pagamentos por serviços ambientais, autoriza o 

Prefeito a estabelecer convênios e executar pagamento aos 

provedores de serviços ambientais e dá outras providências. 

Em seguida, o Vereador Claudio Gomes da Silva solicitou, 

através de Requerimento verbal, a dispensa da leitura do 

Projeto de Lei nº. 046/2021 constante da Ordem do Dia da 

presente sessão, uma vez que já é de conhecimento dos 

Senhores Vereadores desta Casa de Leis, prevalecendo apenas 

a leitura dos Pareceres das Comissões Permanentes. Colocado 

o Requerimento verbal do Vereador Claudio Gomes da Silva em 

discussão, nenhum Vereador desejou fazer uso da palavra. 

Colocado o Requerimento verbal do Vereador Claudio Gomes da 



 

Silva em votação, foi o mesmo aprovado por unanimidade de 

votos dos Vereadores presentes. Na sequência, a Senhora 

Presidente determinou ao 1º Secretário que fizesse a leitura 

dos Pareceres das Comissões Permanentes de: Justiça e 

Redação; Orçamento e Finanças com relação ao Projeto de Lei 

Nº. 046/2021, de autoria dos Vereadores Afonso Carlos Zuin, 

Ederson Pantaleão de Souza, José Benedito Brufatto, Mônica 

Machado Ijichi e Roberto Gonçalves, que institui o Programa 

Municipal de pagamentos por serviços ambientais, autoriza o 

Prefeito a estabelecer convênios e executar pagamento aos 

provedores de serviços ambientais e dá outras providências. 

Após a leitura dos pareceres favoráveis, a Senhora 

Presidente informou que o Projeto de Lei nº. 046/2021 será 

deliberado por maioria simples, de acordo com o Artigo 53, 

parágrafo 1º, do Regimento Interno. Colocado o Projeto de 

Lei nº. 046/2021 em discussão, fizeram uso da palavra os 

Vereadores Afonso Carlos Zuin, José Benedito Brufatto e 

Claudio Gomes da Silva, as quais estão registradas em DVD-R, 

arquivado em pasta própria no Setor Legislativo desta Casa 

de Leis. Em seguida, a Senhora Presidente determinou ao 

Primeiro Secretário que fizesse a chamada regimental, de 

acordo com o Artigo 249, parágrafo 2º do Regimento Interno, 

para verificação de quórum, onde constatou a presença de 

todos os vereadores presentes desde o início da sessão. 

Colocado o Projeto de Lei nº. 046/2021 em votação simbólica, 

conforme disposto no Artigo 253, parágrafo 1º, do Regimento 

Interno, o mesmo foi aprovado por unanimidade de votos dos 

Vereadores presentes na sessão. Em seguida, a Senhora 

Presidente encaminhou o Projeto de Lei nº. 046/2021 ao Setor 

Legislativo para as providências cabíveis. Dando 

prosseguimento aos trabalhos, a Senhora Presidente 

determinou ao 1º Secretário que fizesse a leitura do PROJETO 

DE LEI Nº. 050/2021, PROCESSO Nº. 354/2021, de autoria do 

Prefeito Municipal, realocação de recursos por transposição 

no orçamento vigente e dá outras providências. Após a 

leitura, o Vereador Claudio Gomes da Silva solicitou, 

através de Requerimento verbal, a dispensa da leitura do 

Projeto de Lei n.º 050/2021 constante da Ordem do Dia da 

presente sessão, uma vez que já é de conhecimento dos 



 

Senhores Vereadores desta Casa de Leis. Colocado o 

Requerimento verbal do Vereador Claudio Gomes da Silva em 

discussão, nenhum Vereador desejou fazer uso da palavra. 

Colocado o Requerimento verbal do Vereador Claudio Gomes da 

Silva em votação, foi o mesmo aprovado por unanimidade de 

votos dos Vereadores presentes na sessão. Na sequência, a 

Senhora Presidente determinou ao 1º Secretário que fizesse a 

leitura do REQUERIMENTO Nº 055/2021, PROCESSO Nº 361/2021, 

de autoria dos seguintes Vereadores desta Casa de Leis: 

Afonso Carlos Zuin, Claudio Gomes da Silva e Roberto 

Gonçalves, no qual requerem a URGÊNCIA ESPECIAL ao Projeto 

de Lei nº 050/2021. Em seguida, a Senhora Presidente 

informou que o Requerimento de Urgência Especial não sofrerá 

discussão, mas sua votação poderá ser encaminhada pelos 

líderes das bancadas partidárias, pelo prazo improrrogável 

de cinco minutos, conforme disposto no artigo 193, inciso 

III do Regimento Interno. Informou ainda que, o Requerimento 

de Urgência Especial depende, para a sua aprovação de 

“quórum” de maioria absoluta dos Vereadores, conforme 

disposto no Artigo 193, Inciso V do Regimento Interno. 

Colocado o Requerimento nº 055/2021 em votação nominal, 

conforme disposto no Artigo 253, parágrafo 3º, inciso III do 

Regimento Interno, foi o mesmo aprovado por unanimidade de 

votos pelos seguintes vereadores: Afonso Carlos Zuin, 

Claudio Gomes da Silva, Ederson Pantaleão de Souza, Emerson 

Carvalho Souza, José Benedito Brufatto, Magali Maziero 

Rodrigues, Mônica Machado Ijichi, Roberto Gonçalves e Tiago 

Soares da Silva. Na sequência, a Senhora Presidente nomeou o 

Vereador Claudio Gomes da Silva Relator Especial do Projeto 

de Lei nº 050/2021, de acordo com o Artigo 194 do Regimento 

Interno e suspendeu a sessão pelo prazo de 30 (trinta) 

minutos, para elaboração do parecer escrito ou oral do 

Relator Especial do Vereador Claudio Gomes da Silva, de 

acordo com o Artigo 194 do Regimento Interno. Reaberta a 

Sessão, a Senhora Presidente determinou ao 1º secretário que 

fizesse a leitura do Parecer do Relator Especial, Vereador 

Claudio Gomes da Silva. Após a leitura do parecer favorável, 

a Senhora Presidente informou que o Projeto de Lei nº 

050/2021 será deliberado por maioria absoluta conforme 



 

disposto no Artigo 54, § 1º, Inciso XIII do Regimento 

Interno. Colocado o Projeto de Lei nº 050/2021 em discussão, 

nenhum Vereador desejou fazer uso da palavra. Em seguida, a 

Senhora Presidente determinou ao 1º secretário que fizesse a 

chamada regimental, de acordo com o Artigo 249, parágrafo 2º 

do Regimento Interno, para verificação de quórum, onde 

constatou a presença de todos os vereadores presentes desde 

o início da sessão. Colocado o Projeto de Lei nº 050/2021 em 

votação nominal, de acordo com o Artigo 253, § 3º, Inciso 

III do Regimento Interno, foi o mesmo aprovado por 

unanimidade de votos pelos seguintes Vereadores: Afonso 

Carlos Zuin, Claudio Gomes da Silva, Ederson Pantaleão de 

Souza, Emerson Carvalho Souza, José Benedito Brufatto, 

Magali Maziero Rodrigues, Mônica Machado Ijichi, Roberto 

Gonçalves e Tiago Soares da Silva. Por fim, a Senhora 

Presidente encaminhou o Projeto de Lei nº 050/2021 ao Setor 

Legislativo para as providencias cabíveis.  Não havendo mais 

nada a tratar na Ordem do Dia da presente Sessão, a Senhora 

Presidente franqueou a PALAVRA PARA EXPLICAÇÃO PESSOAL: Os 

Vereadores Emerson Carvalho Souza, Tiago Soares da Silva, 

Afonso Carlos Zuin, Ederson Pantaleão de Souza, Tiago Soares 

da Silva (concedeu uma aparte ao Vereador Emerson Carvalho 

Souza), Ederson Pantaleão de Souza e Mônica Machado Ijichi, 

fizeram uso da palavra, as quais estão registradas em DVD-R, 

arquivado em pasta própria no Setor Legislativo desta Casa 

de Leis. Na sequência, a Senhora Presidente solicitou ao 

Vereador Ederson Pantaleão de Souza para que proceda a 

leitura do trecho bíblico na próxima sessão ordinária e em 

seguida convocou os Senhores Vereadores para a próxima 

Sessão Ordinária a realizar-se em 06 de dezembro de 2021, às 

20h00min horas, e declarou encerrada a presente Sessão 

Ordinária. Eu, _______________________ (AFONSO CARLOS ZUIN – 

Primeiro Secretário), lavrei a presente Ata.  Sala das 

Sessões “Doutor Gerson Gonçalves”, 16 de novembro de 2021. 

 

_______________________________ __________________________________                          

MÔNICA MACHADO IJICHI                       JOSÉ BENEDITO BRUFATTO   

                 Presidente                     2º Secretário 
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