
ATA DA 44ª Sessão Ordinária, realizada aos 15 de dezembro de 2020. Presidente: LUAN DOS 

SANTOS ROSTIROLLA; 1º Secretário: CARLOS ALBERTO SARTORI. 2º Secretário "ad 

hoc": TIAGO FONTOLAN BATISTA. À Hora Regimental, verificando-se pelo "Livro de 

Chamada", haver número legal, estando presentes os Vereadores Srs. CARLOS ALBERTO 

SARTORI, CÉSAR AUGUSTO DA SILVA, ELISABETH DONISETE MANOEL, FÁBIO 

GALVAO DOS SANTOS, LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA, LUIS HERMÍNIO 

NICOLAI, MARISOL DE FATIMA GARCIA RAPOSO, MAURÍCIO CASSIMIRO DE 

LIMA e TIAGO FONTOLAN BATISTA. Ausente o vereador ANTONIO MARANGONI 

NETO. O Sr. Presidente, invocando a proteção de Deus declara abertos os trabalhos da presente 

Sessão, fazendo o seguinte pronunciamento: “Antes de dar seguimento à sessão, agradeço a 

presença dos vereadores eleitos Brisa e Maísa que estão prestigiando a sessão de hoje. Parabéns 

pela eleição, que nos próximos anos possamos fazer um bom trabalho à frente da Câmara Municipal 

e principalmente um bom trabalho para Itapira.”, a seguir o Sr. Presidente solicita a vereadora 

PROFESSORA MARISOL, para que da tribuna proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, 

instante que a vereadora faz o seguinte pronunciamento: “Boa noite a todos. Antes de começar a 

leitura Sr. Presidente, gostaria de agradece-lo como Presidente desta Casa, e também o vereador Dr. 

Maurício que também foi presidente nesta Casa. Que Deus abençoe por vocês terem dado essa 

oportunidade de ler durante esses quatro anos o Versículo da Bíblia.” Isto feito o Sr. Presidente 

passa de imediato ao PEQUENO EXPEDIENTE. Como primeiro orador inscrito, faz uso da 

palavra a vereadora Sra. BETH MANOEL: “Boa noite Maísa e Brisa, futuros companheiros nesta 

Casa, desde já sejam bem-vindos, enfim boa noite a todos. Hoje eu quero usar esse espaço para falar 

sobre a mudança do Brasão. Eu assemelho essa mudança a uma família onde se tem vários filhos, e 

cada um com a sua peculiaridade. Um mais bonito, o outro mais carinhoso, o outro mais atencioso. 

Enfim, para os pais todos tem o mesmo valor, desde o mais velho ao mais novo, desde o maior ao 

menor. E essa alteração do Brasão, eu vejo que vai contra a essa minha maneira de ver, porque 

quando eu quero colocar em prática todas as qualidades de um só filho, eu de certa forma, estou 

prejudicando os outros e aí vem o Ministério Público para nos alertar também. É nítido e referido o 

projeto de lei que tem a intenção de satisfação do interesse de uma determinada empresa privada do 

munícipio de Itapira. Agora o Sr. Prefeito tencionou ocultar a exclusão da mensagem, porque ele 

mandou uma mensagem, foi cobrado e mandou uma outra mensagem. Aqueles que servem a 

sociedade e lidam com a coisa pública, devem pautar-se pela impessoalidade e estrita observância 

do interesse público, deixando de buscar a satisfação de qualquer interesse público, privado em 

detrimento da coletividade. Cabe ao Prefeito Municipal zelar pelo patrimônio público e social, e 

pautar sua conduta pelos princípios inerentes a administração pública. O principio da 

impessoalidade deve guiar os atos do poder público, devendo a administração voltar-se 

exclusivamente para o interesse público e não para o privado, dedando-se em consequências seja 

favorecidas alguns indivíduos em detrimento de outros prejudicados. Alguns indivíduos em 

detrimento de outros, e prejudicados alguns para favorecimento de outros. A alteração do Brasão de 

armas nos termos pretendidos pelo Alcaide, com inserção de elementos de que homenageiam uma 

determinada empresa em detrimento de tantas outras do município, lesiona o patrimônio social e 

viola o princípio da moralidade e da impessoalidade. Tal medida acarretará muitas despesas aos 

cofres públicos já tão onerados com vários empréstimos realizados pela administração pública. E 

agora com a diminuição do Orçamento Municipal em 40 milhões de reais, pois, será necessário 

alterar uniformes escolares, placas de identificações, timbres, dentre tantos outros elementos que 

trazem consignado o Brasão da cidade. E principalmente nesse momento que estamos tendo um 

aumento do covid, e por isso deixo diante mão, o meu voto contra a alteração do Brasão. Obrigada a 

todos.” A seguir faz uso da palavra o vereador TIAGO FONTOLAN BATISTA: “Boa noite a 

todos. Vereadores eleitos para a próxima legislatura sejam bem-vindos, boa sorte, que Deus 

abençoe e ilumine vocês com muita sabedoria, para que vocês possam conduzir o desejo dos 

itapirenses de maneira sábia, e que a gente possa agradar na maioria das vezes, porque não 

conseguimos agradar todas às vezes. E os vereadores e administração pública precisa fazer o que 

tem que ser feito, e muitas vezes o que tem quer ser feito não é aprovado pela maioria. Sr. 



Presidente, em meados de 1600 o Galileu Galilei foi convocado a Roma, para que ele pudesse negar 

tudo o que ele acreditava, ele foi chamado para comprovar que o Geocentrismo exista, que o sol e 

os planetas giravam em torno da Terra. Mesmo ele, Grande Mestre da humanidade da ciência 

sabendo que não era verdade, porém, Galileu quando reconheceu que os planetas, o sol e o universo 

girava em torno da Terra, foi obrigado a assinar um documento em que comprovava tudo isso, e 

também da sua sentença. E ao assinar o documento diz a lenda que ele disse que a Terra se movia, 

portanto, que nós girávamos em torno do sol. Galileu até esse momento jamais usou da sua 

convicção, ele tinha convicção dos seus conhecimentos, mas ele jamais usou das suas convicções 

para matar ou para morrer. Eu acho que no dia de hoje Sr. Presidente, todos nós sabemos que tal 

assunto poderia ser conduzido de maneira muito diferente, mas foi conduzido da maneira que foi. E 

todos nós sabemos que vai ter a sua discussão e a sua concordância ou não concordância, mas 

chegamos a esse ponto e na ultima sessão do ano e na minha ultima sessão da legislatura, temos aí 

um grande abacaxi para descascar. Mas, afiei bem a minha faca, passei a lima e o fuzil, e acho que 

essa Casa vai conversar e acharemos um consenso, que é o que a gente sempre espera dessa Casa. 

Eu queria agradecer na minha fala também Sr. Presidente, vossa excelência, os vereadores que me 

acompanharam, os servidores que me acompanharam nas Secretarias, porque é público e notório 

quando fui eleito ao assumir a Secretaria de Cultura e Turismo e Promoção Social, e depois ocupei 

a Secretaria de Governo. Trabalhei com muitos servidores competentíssimos que ainda continuam e 

fazem o trabalho com maestria. E em agosto do ano passado voltei para esta Casa, onde também 

pude encontrar servidores que nos tratam, nos acompanham e cuidam da gente de forma ímpar. 

Então eu saio desses quatro anos, um Tiago melhor, e espero também que quando o meu filho o 

Felipe revisitar a história, ou visitar esta Casa ele sinta orgulho do pai dele. Obrigado Senhor 

Presidente.” Questão de ordem, Vereador Maurício Cassimiro de Lima: “Sr. Presidente, gostaria de 

dizer que não é regimental, mas gostaria de pedir um requerimento aos colegas, para que eu pudesse 

fazer o uso do Pequeno Expediente também, cheguei atrasado, estava trabalhando no consultório, e 

vou me atentar apenas ao tema de me despedir dos colegas, dos funcionários, não vou entrar em 

nenhum outro tipo de seara. Então queria colocar esse requerimento a vossa excelência, que o 

plenário decida se eu posso usar o Pequeno Expediente para fins de despedida, visto que na próxima 

legislatura não estarei mais presente.” A seguir o Sr. Presidente se pronuncia: “O Senhor sabe com 

certeza e já disse que não é regimental, no Pequeno Expediente não existe votação. Essa Presidência 

coloca e defere o pedido do vereador sabendo que não é certo, mas se atentando em agradecimentos 

vereador, porque é a ultima sessão, o que simboliza são quatro anos de convivência, coloco-me a 

disposição dos vereadores que chegaram e não deu tempo de assinar o livro, César ou Toninho se 

chegar. Então fique também esse mesmo deferimento caso o pedido seja feito.” A seguir faz uso da 

palavra o vereador MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite a todos. Primeiramente 

gostaria de agradecer aos colegas pela compreensão, é um momento de despedida e eu cheguei 

atrasado realmente fora do nosso horário regimental, e agradecer a vossa excelência também 

Presidente, por permitir que eu possa estar fazendo as despedidas. Eu queria desejar primeiramente 

a todos os companheiros que ficam que tenham uma grande legislatura. Nós sabemos que o andar 

dessa Casa nem sempre é simples, existem caminhos tortuosos, difíceis, discussões, mas que seja 

pelo bem da nossa cidade. Nós sabemos que vocês enfrentarão anos difíceis, como todos os que 

passaram também enfrentaram. Acredito que nesta Casa sempre haja momentos mais fáceis, mais 

difíceis, mas nunca simples. Sempre haverá discussões, sempre haverá decisões. Aos colegas da 

base que ficam aí, o Carlinhos, Luan, Brisa que esta entrando que o tornou-se oposição, que seja 

uma oposição inteligente, que tenham um trabalho difícil nesta Casa, porque opor-se não é fácil, 

mas que façam uma boa política com aqueles que ficam os que são hoje oposição e passarão a 

serem situação e maioria, que tenham discernimento também nas suas decisões, e que possam tornar 

na verdade, a vida do prefeito boa, e que ele possa governar de uma forma plena. Muitas vezes uma 

Casa Legislativa desordenada, torna a vida do prefeito desordenada, que desordenaria toda uma 

cidade. Então os meus mais sinceros cumprimentos, e a todos vocês que ficam, e para todos os que 

estão chegando, a Casa Legislativa é de uma grande responsabilidade, vocês vão estar sentados 

tomando decisões por toda uma cidade e nem sempre é fácil, decisões são árduas e difíceis de serem 



tomadas, muitas vezes o clamor popular difere decisão que será dada dentro da Casa, em virtude 

dos posicionamentos que as bases tem. E isso faz parte do processo democrático. Isso não quer 

dizer e nem coloca uma pessoa em uma posição melhor ou pior. Por várias vezes nós tivemos nessa 

Casa dificuldades em votações, muitas vezes até em legislaturas anteriores discussões muito 

acaloradas, não só minhas, mas de colegas passados também. Mas isso fortalece o processo 

democrático, isso fortalece a Casa. O que não pode ter nessa Casa é uma guerra. Apenas isso. E isso 

eu tenho certeza que não vai acontecer sabendo, e conhecendo a personalidade de cada um que esta 

aqui. Foram grandes legisladores todos vocês que estiveram aqui, e tenho certeza que vocês vão se 

manter grandes legisladores para a próxima. Aqueles que chegam, conheço as personalidades, tenho 

certeza absoluta que haverá mudanças nessa Casa, e vai engrandecer o trabalho dessa Casa 

Legislativa com toda certeza. Queria deixar um grande abraço a todos os funcionários dessa Casa, 

de uma forma muito especial. Foram muitos anos de acolhimento, orientação. Quando eu pisei pela 

primeira vez dentro dessa Casa, praticamente eu não sabia absolutamente nada de processo 

legislativo, e ao longo do tempo com a orientação de todos os funcionários, incluo todos. Dentro da 

sua maneira pode nos orientar a desenvolver o melhor tipo de trabalho. A população que confiou os 

votos em nós, mesmo não podendo estar eleito, queria deixar todo o agradecimento e que todo o 

trabalho desenvolvido dentro desses oito anos, da minha parte e tenho certeza que da parte dos 

outros colegas, foram dentro da sua própria visão, mas em prol a sociedade. Fico com saudade 

dessa Casa, saio com bastante saudade, gostei de ser vereador, gostei de ser político, gosto de ser, e 

desejo a todos vocês: Amem, façam e trabalhem. Eu saio hoje de cabeça erguida, e com o coração 

partido. Um abraço a todos, desejo a todos um bom Fim de Ano, um bom Natal e a toda a 

população, aqueles que veem também, um bom Fim de Ano e um bom Natal.” A seguir faz uso da 

palavra o vereador CARLOS ALBERTO SARTORI: “Boa noite a todos. Gostaria também de 

saudar a presença dos vereadores eleitos Maísa e Brisa, sejam sempre bem-vindos, tão logo estarão 

aqui fazendo parte da Câmara. Gostaria também de agradecer por esses quatro anos que tivemos, e 

agradecer os companheiros vereadores, funcionários da Casa que muito nos dedicam para que 

possamos trabalhar e apresentar um trabalho digno. Isso é importante, desde o primeiro dia que 

estive aqui e isso acontece até nos dias de hoje. Agradeço então a todos os funcionários pelo 

carinho, trabalho e pela atenção que é nos dada nesta Casa. O que seria de nós se não tivéssemos os 

funcionários aqui para nos orientar, nos ajudar no processo legislativo? Agradeço a importância do 

servidor. Também gostaria de agradecer a população que me elegeu para mais um mandato, 

agradeço a Deus, a todos aqueles que confiaram o seu voto em mim para estar aqui prestando os 

serviços junto à comunidade itapirense e dizer que a gente esta aqui sempre para fazer o melhor. O 

melhor para a nossa cidade, o melhor para o povo que aqui vive. Falando do povo que aqui vive, 

gostaria de prestar uma singela homenagem a uma pessoa que faleceu no domingo, a Dona Eleonor 

Coelho Cavenaghi. Ela não era itapirense, era de Cedral, mas agia como se tivesse nascido em 

Itapira, casou-se com o Sr. Luiz Cavenaghi. O Luiz Cavenaghi e sua família são meus parentes na 

região ali da Praça Riachuelo, o Sr. Luiz foi dentista também na Usina, trabalhou com agropecuária, 

na agricultura na Fazenda Itapirinha e também foi Rotaryano por muitos anos. E Dona Eleonor com 

sua força, com sua vontade de servir o próximo esteve também à frente da Casa da Amizade por 

mais de 30 anos. Acho que ficou uns 45 anos e sempre prestando serviços relevantes a comunidade, 

a instituições, creches, escolas asilos, sempre tinha propostas boas para a comunidade e não era 

itapirense, viveu aqui como se estivesse nascido nessa terra, honrou a nossa cidade, trabalhou, criou 

os seus filhos Totonho Cavenaghi, Carlinhos e Miltinho. Deixo também um grande abraço a eles, as 

suas noras, netos, bisnetos. Ela teve essa passagem no domingo passado. Foi uma pessoa muito 

querida pela comunidade, deixou bons feitos a Itapira. Uma pessoa que passou pela vida e deixou 

coisas boas. Trabalhou, ajudou o próximo, fez com que sua passagem por Itapira nunca será 

esquecida, porque é uma pessoa que trabalhou e lutou pelos menos favorecidos pela sorte. Deixo 

aqui então um grande abraço a família, um abraço a todas as companheiras da Casa da Amizade de 

Itapira que com certeza sentiram muito no passamento da Dona Eleonor. Um grande abraço a 

família enlutada, e uma boa noite a todos e uma boa sessão. Eu também via aqui o vereador eleito 

Leandro Sartori, seja bem-vindo e um grande abraço.” A seguir faz uso da palavra a vereadora 



PROFESSORA MARISOL: “Boa noite a todos. Também quero parabenizar a vereadora eleita 

Maísa, Brisa e o Professor Leandro que também esteve aqui. Bom, hoje venho aqui usar o Pequeno 

Expediente para agradecer. Agradecer primeiramente a Deus por tudo, agradecer o meu esposo 

Nilson César, meus filhos Nilsol Matheus e Mirassol, minha nora Gabriela, minha mãe e a todos os 

meus familiares, amigos e eleitores. Além de agradecer também o Prefeito José Natalino Paganini e 

ao Deputado Barros Munhoz que tanto trabalharam, e que não param de trabalhar por Itapira. Já 

marquei história na política itapirense, sendo que em 200 anos da nossa querida cidade sou uma das 

quatro mulheres vereadoras da cidade, da história de Itapira, sendo a primeira vereadora da Causa 

Animal, e a primeira vereadora Presidente dessa Casa de Leis. Além disso, criei a Procuradoria 

Especial da Mulher, trazendo discussões e debates de combate à violência contra a mulher, 

inclusive deixo o meu agradecimento especial a cada voluntário que passou pela Procuradoria, que 

atendeu mulheres vítimas de violência, e que lutou por essa causa. Saio hoje muito orgulhosa de 

tudo que fiz. Deixo um bom legado na educação, saúde, causa animal e na defesa da mulher. 

Trouxe no total mais de um milhão de verbas para a cidade. Isso é quase cinco vezes mais que o 

vereador ter de gastos aos cofres públicos. Aproveito também, e deixo de lado posição política, e 

desejo boa sorte ao Prefeito Toninho Bellini e seu Vice Mário da Fonseca, e para todos os 

vereadores que farão parte da nova legislatura, os seis que foram reeleitos, e os quatro novos 

vereadores. Saio de cabeça erguida, pela porta da frente, pois, entrei com 614 votos e estou saindo 

com 855 votos, minha votação subiu 40% nessa votação, e na minha carreira política nunca caiu 

minha votação, desde a minha primeira eleição. Tenho um eleitorado fiel, e que me possibilita a ser 

eleita nos próximos pleitos e então digo: — Um até breve! Pode ter a certeza vou voltar com mais 

força. Vou aproveitar esse momento para dedicar aos novos projetos, porém sem deixar de lado a 

política, pois, todos nós devemos participar e exercer a nossa cidadania para uma visão política 

melhor. Digo tudo isso não para me orgulhar, pois, toda honra e toda glória é para Deus, pois, Deus 

sem mim continua sendo Deus, e eu sem Deus não sou nada. Quero encorajar muitas mulheres a 

ingressarem na política, quero muito que um dia essa Câmara seja composta de forma igualitária, 

por exemplo, metade homens e outra metade de mulheres. O lugar de mulher é onde ela quiser 

inclusive na política. Só para encerrar, peço a todos do Executivo e do Legislativo, vamos olhar 

para o nosso povo e nossos animais, pois, eles merecem. Os prefeitos, vereadores passam, mas a 

cidade fica por isso Itapira deve estar sempre na frente. Nada é impossível, lembre-se que Moisés 

quando foi tirar o povo do Egito encontrou obstáculos, era o mar, mas Deus abriu o mar e todos 

passaram, e do outro lado todos cantaram, só o Senhor é Deus. Isso mostra que tudo é possível. 

Muito obrigada. Boa noite, um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo, são os votos da Vereadora 

Professora Marisol. Combati o bom combate e guardei a Fé!.” A seguir faz uso da palavra o 

vereador FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS: “Boa noite a todos. Sim, vamos agradecer a Deus por 

mais um ano que esta findando, agradecer os colegas pela boa legislatura com bastante discussões, 

mas também com bastante acordos em prol a cidade. Não podemos deixar de encerrar essa sessão 

cobrando também. Hoje fui procurado por inúmeros moradores do Loteamento Cassimiro, acredito 

que o nossos colegas Presidente, também foi procurado e o pessoal estão reclamando do abandono 

que esta o bairro. Podas de arvores é uma luta para eles conseguirem lá, o matagal todo perto da 

estrada, a estrada em si não pode cair um chuvisco que não esta legal. Infelizmente não temos mais 

o nosso amigo Zé Maria Rostirolla, então tentei um contato com o pessoal, mas não vou falar a 

resposta. Mas sim, irei cobrar mais um pouco, até porque esses dias mesmo, um outro grupo de 

moradores do Jardim Soares vieram reclamar do córrego com base nas chuvas que tiveram esses 

dias. E o nosso Prefeito se preocupando com o Brasão, levando uma baita discussão no meu ponto 

de vista desnecessária nessa altura do campeonato, tendo em vista que até o nosso nobre colega 

Presidente tentou uma Consulta Pública, o que deveria ter partido dele para evitar toda essa 

polêmica que esta correndo. Outro dia eu e o colega Maurício em nosso discurso, ele também disse 

e também concordei com ele, que é uma honra ter o Cristália em nossa cidade, mas também vamos 

olhar para o nosso cidadão, a nossa população. Onde foi consultada a população? Agora todos nós 

hoje recebemos uma paulada do Ministério Publico. Se for olhar o que eles estão falando e que 

aconteceu, o nosso Executivo quis ludibriar a justiça. Manda uma mensagem, depois vai lá e apaga 



a mensagem, e coloca de novo o mesmo projeto, e a mesma mensagem. E com todo respeito ao 

pessoal da situação que o Executivo deixou muito a desejar, não mandar as coisas aqui a toque de 

caixa, sem dialogar, e evitar muitas vezes esse desconforto bem no fim do mandato dele e nosso. 

Ele fez o papel dele aqui, parabéns Tiago, Maurício e Marisol. Agora nós estamos aqui, ficando 

com uma bucha dessa Presidente. Totalmente desnecessário sendo que ele tem uma cidade para 

olhar. Foi matéria na EPTV o que aconteceu na estrada do Gravi, como a estrada esta, e a cobrança 

da população referente à tubulação que faz anos e nada. Isso que ele deveria estar atento a fazer. Eu 

tinha me atentado que o Ministério Público relatou no ofício dele os gastos que isso vai trazer para a 

nossa cidade. E o projeto de lei tanto o primeiro, quanto o atual não trouxe nada disso. É 

simplesmente uma folha com a alteração, depois a justificativa que não fala de despesas como 

sempre. Nenhum projeto que passou por aqui falava de despesas. Tivemos que fazer os nossos 

cálculos a respeito da Previdência para acertar. Mas é isso, mais um projeto desse jeito. Um Feliz 

Natal a todos os itapirenses, aos funcionários da Casa, colegas vereadores e um Feliz Ano Novo. 

Obrigado Presidente.” A seguir faz uso da palavra o vereador MINO NICOLAI: “Boa noite a 

todos. Em primeiro lugar gostaria de parabenizar nossa companheira Maísa, tenho certeza que será 

um sucesso aqui nessa Casa. Brisa, venha com vontade, que Deus o abençoe e que você tenha um 

grande trabalho aqui. O Leandro que está aí, e o André também que hoje não está presente, que 

sejam quatro forças que venham para nos ajudar aqui, e para tocar da forma como todos já citaram 

aqui, com grandeza e sabedoria. Eu sempre falo desse pouco tempo, é a última sessão Presidente, 

mas só queria fazer um comentário aqui a respeito do Brasão. O Faustinho acabou de falar tudo, 

porque foi um projeto que veio de uma forma inesperada, e quando a gente é pego e falo que essas 

coisas tinham que acabar Doutor, e por deboche na Rádio Clube estava lá a Karina com o Aimberê 

três dias antes da eleição debochando de candidatos, que haviam pessoas copiando o que o outro 

Prefeito estava fazendo. Todo mundo sabe que o Prefeito Toninho Bellini nunca cobrou IPTU, e na 

campanha dele é um dos primeiros itens que isso será feito de novo, e o Prefeito Paganini quando 

jurei que não falaria o nome dele, mas é a última sessão depois de oito anos, vou falar que é 

lamentável a atitude dele de sair zerando o IPTU do ano que vem, sabendo que isso já seria feito de 

qualquer forma, mas enfim, fez politicamente. É com essas atitudes que jogam para a Câmara toda a 

responsabilidade. Tem o problema do Brasão, nós vamos parar a sessão, já está combinado entre as 

bancadas, vamos ter um tempo para falar e só quero deixar bem claro o seguinte. Não se sabe da 

onde veio, como veio e porque veio. Hoje com conversas, telefonemas inclusive com pessoas de 

dentro do Cristália vereador Carlinhos, é que eles não esperavam que isso chegasse no ponto que 

chegou. Estão tremendamente chateados, porque a grandiosidade do nome da empresa foi posto 

aqui em imprensa, Ministério Público sem saber com quem foi conversado, e quem pediu isso. E 

quem é que pediu? Eu não posso dar a informação que tive, vamos ter que conversar, vamos ter que 

falar, mas lá de dentro saiu a seguinte pergunta: — Quem e que pediu? Porque fizeram? E com que 

conversaram? Pediram autorização para quem? Se isso foi feito politicamente sem imaginarem a 

sequela que poderiam deixar principalmente para o laboratório, então vamos ter que ser muito 

grande aqui, como o Tiago falou agora, e com sabedoria, porque aqui ninguém tem coragem de 

votar contra o Laboratório Cristália, mas também não podemos ir contra um parecer jurídico que 

veio do Ministério Público e não podemos passar por cima de tudo. O Presidente fez de uma forma 

correta quando pediu uma Consulta Pública, para vermos o povo falando sobre isso e nada foi feito. 

Nós ainda estamos em tempo de sermos ainda hoje, dez grandes vereadores por tudo o que foi dito 

aqui. Saber o que vai ser conversado e o que será votado. Tudo tem o seu tempo na hora certa, mas 

fica no ar essa pergunta. Da onde veio? Porque veio? Nem as pessoas de dentro do laboratório estão 

sabendo disso Presidente. Só estão muito chateados, muito tristes com o desfecho dessa história, 

porque isso não era pra estar acontecendo dessa forma aqui. Agradeço também a todos que votaram, 

os companheiros dessa Casa, estaremos aqui por mais quatro anos, então obrigado a todos e que 

Deus abençoe todos nós. Um abraço a todos e obrigado." A seguir faz uso da palavra o vereador 

LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA: “Companheiros vereadores, funcionários da Casa, público 

que nos assiste saúdo mais uma vez os vereadores eleitos Maísa, Brisa, Leandro e o André que hoje 

não está presente. Hoje a mensagem desse vereador é de agradecimento. Agradecer que há quatro 



anos com 23 anos de idade, fui o vereador mais jovem eleito da história dessa cidade. Completamos 

essa primeira legislatura, quatro anos se passaram e jamais passou pela minha cabeça assumir a 

presidência lá trás. Quando a gente ganha a eleição, o intuito é legislar, trabalhar, e logo de cara 

assumi a liderança do Prefeito por esse trabalho, e trabalho com a ajuda dos companheiros 

vereadores em 2018 alcançamos a presidência desta Casa. O que pra mim foi o maior aprendizado 

da minha vida. Os ex-presidente Maurício, Carlinhos e Mino estão aqui, e sabem o quanto é 

especial presidir uma Câmara Municipal. E sabem o quanto é especial ter aquelas pessoas ali ao seu 

lado, o qual faço questão de nominar. Começando aqui da secretaria: Octávia, Fatinha que já se 

aposentou, descendo um pouco mais tem nossos amigos Beto, Zalberto, Karen, Isaías, Edna. 

Chegando aqui nossos amigos Tiago, Dr. Eduardo, Elias Orsini que também começou com a gente e 

hoje se aposentou, ao lado os dois companheiros, sempre ao nosso lado, sempre ajudando, 

coordenando essa questão administrativa da presidência, meus amigos André e Paulinho, e ao lado 

deles o nosso grande comandante Osmar, Diretor dessa Casa. Também é aquele companheiro que 

forma um grupo dos mais antigos, se assim me permite dizer, que ajuda a gente a liderar, coordenar 

essa Casa, e também não posso esquecer do nosso motorista, o Luciano. Então pessoal, eu sou 

queria realmente fazer esse agradecimento a vocês. A vocês com quem eu aprendi muito, me deram 

a oportunidade de conseguir fazer tudo isso aqui que aconteceu na Câmara Municipal. Foram dois 

anos de muitas coisas, muitas coisas de verdade. Foi intenso! Peço ao próximo presidente ou 

presidenta, que comande essa Casa como ela realmente deve ser comandada, que bata no peito, que 

assuma desafios, que escutem esses companheiros colaboradores dessa Casa que ajudam e muito. 

Aos colegas vereadores, muito obrigado. Acho que foram quatro anos, uma legislatura pouca vista 

em nossa cidade, entrei com o intuito e com o espírito que seria muito mais brigado. O vereador 

Mino fala, e as primeiras vezes que o vi tenho a lembrança dele agora e de alguns anos atrás que em 

2005 era mais combativo. E agora você observou uma Câmara durante quatro anos que teve 

discussões, polêmicas, enfrentamos plenário lotado com a população revoltada em algumas 

situações, mas isso faz parte da Câmara Municipal, essa convivência com o povo é importante, 

porque muito dessa lida e muito dessa história, o povo tem a total voz, opinião em conduzir os 

nossos trabalhos. Então aos vereadores, muito obrigado. Também faço questão de nominar todos os 

vereadores. Vereadores Maurício, Tiago, Professora Marisol, Faustinho, Mino, Beth, César, Rafael 

que também acompanhou o começo do mandato, Toninho, Carlinhos e Dirceu. Vereador Carlinhos 

e Toninho, também fez nesses dois anos parte da Mesa Diretora. Infelizmente esse último ato, não 

queira entender que a presidência optou em fazer uma Consulta Pública, e sem problemas nenhum, 

só que eu sempre disse que faz parte da democracia a gente decidir. Então se existe uma Mesa 

Diretora é natural que a decisão tem que ser da maioria, e essa presidência entende com total 

clareza. Acho que o que essas duas pessoas fizeram durante esse mandato para o vereador Luan, foi 

o que possibilitou tudo isso aqui, tudo o que a Câmara proporcionou para o próximo mandato. 

Então o meu agradecimento especial é para os vereadores Carlinhos e Toninho que fizeram parte da 

nossa Mesa Diretora. População de Itapira, muito obrigado, ano que vem volto a essa Casa como 

vereador. Agradeço também a minha família, meu pai, aquele meu companheiro, que já disse que se 

uma pessoa estivesse ao meu lado aqui na Câmara, uma cadeira seria dele. Minha noiva Amanda, 

minha mãe Luciana e toda a minha família e todos os meus amigos. Pessoal, ano que vem tem mais, 

um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo a todos vocês, que 2021 seja próspero, a vida precisa de 

prosperidade, saúde e paz. Que essa Câmara possa ajudar muito Itapira, nossa bicentenária. Muito 

obrigado. Boa noite a todos.” Não havendo nenhum Vereador inscrito para fazer uso da palavra no 

Pequeno Expediente, o Sr. Presidente declara-o encerrado e passa ao EXPEDIENTE. Pela ordem o 

vereador Carlos Alberto Sartori: “Sr. Presidente, conforme o acordo entre as bancadas, a gente pede 

a suspensão de dez minutos da sessão para uma reunião das bancadas.” O Sr. Presidente coloca em 

votação a solicitação do vereador que é aprovado por unanimidade. (SUSPENSA). Reiniciada a 

Sessão após verificação de “quórum”, o Sr. Presidente, nomeia o vereador Tiago Fontolan Batista 

para ocupar a segunda secretaria “ad hoc”. A seguir, tendo em vista que o horário do Expediente 

tem seu tempo reduzido, em virtude da tramitação do Orçamento para o Exercício de 2021, o Sr. 

Presidente, salienta que o mesmo será encerrado e passa de imediato à = ORDEM DO DIA = 1º) 



Em segunda discussão o Projeto de Lei nº 00103/2020.- Estima a Receita e Fixa a Despesa para o 

Exercício Financeiro de 2021. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador 

querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em segunda votação o Projeto de Lei nº 

103/2020. Aprovado por unanimidade. A seguir o Sr. Presidente coloca em segunda a Emenda 

Modificativa nº 03/2020, de autoria da vereadora Professora Marisol, Altera dispositivos e anexos 

ao Projeto de Lei nº 103/2020 que "Estima a Receita e Fixa a Despesa para o Exercício Financeiro 

de 2021.". A seguir tendo havido empate na votação onde a vereadora Professora Marisol e os 

vereadores Carlos Alberto Sartori, Maurício Cassimiro de Lima e Tiago Fontolan Batista votaram 

favoráveis à Emenda e a vereadora Beth Manoel e dos vereadores César Augusto da Silva, Fábio 

Galvão dos Santos e Mino Nicolai, votaram contrários à Emenda o Sr. Presidente Luan dos Santos 

Rostirolla, com o voto de desempate (minerva) vota favorável à Emenda. Com o resultado de 5 

votos favoráveis a Emenda esta Aprovada. Justificativa de voto Fábio Galvão dos Santos: “Na 

primeira votação Presidente, o projeto de criação do CAAMI estava ainda nas comissões e poderia 

ser aprovado hoje. A emenda da senhora vereadora é destinada ao CAAMI. O CAAMI não existe. 

Essa emenda nobres colegas, não vejo a legalidade dela. Estaria sendo aprovado por uma emenda e 

sendo destinado ao CAAMI, e o centro não foi aprovado. Então ele não existe. Como vai aprovar 

uma emenda dessas? E agora, o que falo para vocês? Porque estava para ser lido aqui e tudo, e em 

minha opinião como sempre falei sobre o projeto, vi aqui, e como vocês são maioria já estava 

organizado e já estava aprovado. Dessa vez não deu certo gente! Agora eu quero justificativa, 

aprovando uma emenda que no meu ponto de vista não esta legal.” A seguir o Sr. Presidente coloca 

em segunda votação a Emenda Modificativa nº 02/2020, de autoria da vereadora Professora 

Marisol, Altera dispositivos e anexos ao Projeto de Lei nº 103/2020 que "Estima a Receita e Fixa a 

Despesa para o Exercício Financeiro de 2021.". A seguir tendo havido empate na votação onde a 

vereadora Professora Marisol e os vereadores Carlos Alberto Sartori, Maurício Cassimiro de Lima e 

Tiago Fontolan Batista votaram favoráveis à Emenda e a vereadora Beth Manoel e dos vereadores 

César Augusto da Silva, Fábio Galvão dos Santos e Mino Nicolai, votaram contrários à Emenda o 

Sr. Presidente Luan dos Santos Rostirolla, com o voto de desempate (minerva) vota favorável à 

Emenda. Com o resultado de 5 votos favoráveis a Emenda esta Aprovada. Justificativa de voto 

vereadora Professora Marisol: “Eu agradeço o despacho das duas emendas, porque o senhor tem 

uma visão progressista, O senhor me desculpe vereador Faustinho, é de dar risada né? O CAAMI já 

esta lá pronto, é público e notório. É porque ele foi uma emenda do deputado Barros Munhoz? Fica 

a pergunta no ar. Agora do Castramóvel também esta no pátio da prefeitura, e vossa excelência 

pode ir até lá verificar com os seus próprios olhos. É inadmissível, é um absurdo que tivemos quatro 

votações negativas das emendas, isso porque é em defesa dos animais. Infelizmente, que tristeza! 

Tristeza mesmo. Vamos pensar nos animais.” Justificativa de voto vereadora Beth Manoel: “Eu 

sou totalmente ao cuidado dos animais, mas vejo que essas emendas são demais no momento. Ano 

passado também pedi para a saúde, um aparelho de Litotripsia e foi negado. Não estou me vingando 

em momento nenhum, só quero deixar bem claro que o presente do deputado Ízar, é um presente de 

grego. Ele mandou uma emenda que precisa de um caminhão para ser locomovido, que precisa de 

uma equipe, que precisa de instrumentais, e isso esta saindo à custa do município. Votei contra 

porque nós temos uma promessa já do deputado Junior Bozella dessa quantia e ainda mais para ir de 

encontro aos cuidados dos animais. Então não vejo o porquê votar favorável hoje a esse dinheiro. 

Esta aí a minha justificativa. É um presente de grego que Itapira ganhou. Obrigada.” Justificativa de 

voto vereador Mino Nicolai: “Graças a Deus às vezes tem oportunidade na ultima sessão. A 

vereadora Marisol às vezes fala que a Beth não aprendeu o regimento né? Então nós quatro 

conversamos, onde o Faustinho achou uma falha que é regimental. Então a vereadora não pode vim 

falar que estamos contra a emenda de Barros Munhoz. Grande coisa! Nós estamos votando 

conscientes, como legisladores, dentro do regimento, sabendo que até caberia aqui e o Faustinho me 

alertou, que se a gente levar isso a frente, não vamos aprovar o orçamento. Então que a vereadora 

Marisol fique sabendo realmente, que isso não esta dentro dos tramites legais. Não precisa ficar 

julgando ninguém vereadora. A senhora parte daqui, como bem disse, vá e quem sabe a senhora 

volte e aprenda mais uma vez o regimento que até hoje a senhora não aprendeu.” Questão de Ordem 



vereador Mino Nicolai: “Graças a Deus às vezes tem oportunidade na ultima sessão. A vereadora 

Marisol às vezes fala que a Beth não aprendeu o regimento né? Então nós quatro conversamos, 

onde o Faustinho achou uma falha que é regimental. Então a vereadora não pode vim falar que 

estamos contra a emenda de Barros Munhoz. Grande coisa! Nós estamos votando conscientes, 

como legisladores, dentro do regimento, sabendo que até caberia aqui e o Faustinho me alertou, que 

se a gente levar isso a frente, não vamos aprovar o orçamento. Então que a vereadora Marisol fique 

sabendo realmente, que isso não esta dentro dos tramites legais. Não precisa ficar julgando ninguém 

vereadora. A senhora parte daqui, como bem disse, vá e quem sabe a senhora volte e aprenda mais 

uma vez o regimento que até hoje a senhora não aprendeu.” Questão de Ordem vereador Maurício 

Cassimiro de Lima: “Na verdade dou razão ao vereador Faustinho. Realmente essa emenda não 

pode recitar, e isso prejudica o orçamento. Eu acho que pela prudência dessa Casa de Leis, tratado a 

seriedade do assunto, tem que ser anulada a votação desse orçamento, e tem que votar para voltar 

para essa Casa esse orçamento novamente. É Questão de Ordem real Presidente. Pela legalidade dos 

fatos, aonde estamos trabalhando frente a população, onde esta sendo público, notório e transmitido, 

esse assunto pode chegar ao Ministério Público, justiça, e tudo mais. Por uma questão realmente de 

legalidade, nós deveríamos corrigir isso antes de ter um problema maior. Se nós aprovamos então 

esse tipo de situação, e juridicamente a vossa excelência sabe o que eu estou falando. A vossa 

excelência levantou essa situação, e mesmo sendo no meu ultimo dia de legislatura, eu não posso 

deixar de falar que existe um erro gravíssimo que compromete toda parte orçamentária e deve ser 

corrigido.” Instante que o Sr. Presidente intervém na fala do vereador com o seguinte 

pronunciamento: “Não da para ficar essa discussão, uma que não é permitido, a gente tem que 

terminar o processo de votação.” Pela Ordem o vereador Mino Nicolai: “Isso é regimental, ou a 

gente para a sessão pelo seguinte. O senhor esta perfeito, só tem uma coisa a ser feito, nós não 

vamos prejudicar o município inteiro, é só a vereadora fazer o grande favor de retirar a emenda. 

Mas é verdade.” Novamente o Sr. Presidente intervém com o seguinte pronunciamento: “Nós 

estamos na 44ª Sessão, o despacho já foi feito pela vereadora, teve um tempo para a comissão 

exarar o parecer. Se houve um erro o próximo Prefeito que envie uma nova sessão para essa Casa. 

Não cabe e a emenda já esta aprovada vereador. Vai ter que ter um reajuste orçamentário, natural do 

próximo governo.” Justificativa de voto vereador Fábio Galvão dos Santos: “Nobre colega 

vereadora, não precisava ter terminado a legislatura dessa maneira. Eu só alertei vossa excelência 

do erro grave que foi feito. Com a sua falta de educação, porque não tem nada contra Barros 

Munhoz, nada contra vossa excelência, nada contra a emenda, e sim não achei a legalidade dela. O 

CAAMI pode existir lá, mas não esta criado legalmente. O que não esta criado legalmente, não 

existe pra mim. Agora a outra emenda eu compartilho com a vereadora Beth, que nessa época de 

pandemia nós deixamos de aprovar coisas aqui para a saúde, e não desfazendo dos animais, porque 

também sou a favor dos animais, tenho animal e faço o que eu posso. Não vou fazer uma coisa que 

não é da minha índole. Obrigado.” Justificativa de voto vereador Maurício Cassimiro de Lima: 

“Eu discordo um pouco da vereadora Beth Manoel que fala que é presente de grego. Eu acho que 

ele pode ser bem ingerido, tem capacidade para que a próxima administração faça boa gestão em 

relação a isso, pode ser feito todo um trabalho em relação aos bairros, pessoas competentes podem 

tocar isso, e acredito que realmente vai ser muito útil, dinheiro há de ser gasto. Em relação às 

emendas, apesar de concordar de uma forma plena com o vereador Faustinho em relação à 

legalidade, mas eu ainda vou manter o meu voto. Como o orçamento e as emendas podem ser 

cumpridas ou não pelo prefeito, eu espero então que o próximo prefeito tenho certeza que vai ter um 

olhar crítico em relação a isso, possa fazer a destinação dessas verbas para o fim exclusivo. Isso é 

perfeitamente possível. Nenhuma emenda nossa é impositiva, as nossas emendas são sugestivas e 

elas são cumpridas ou não pelo prefeito conforme a possibilidade e o interesse público. 

Possibilidade haverá, e mais interesse público que isso não vejo como. Então eu continuarei 

votando favorável a emenda apesar de reconhecer a vossa excelência aquilo que esta certo. 

Obrigado.” Justificativa de voto vereador Tiago Fontolan Batista: “Muito embora o CAAMI não 

esteja legalmente criado, ele esta de fato construído. E como era de conhecimento de vossas 

excelências, proposta de governo do Toninho Bellini a construção de um Centro de Acolhimento 



aos Animais. Então ele colocou isso na proposta de governo, sendo que o centro já estava 

construído. Então ele vai ter a oportunidade de pelo menos criar na próxima sessão, já que o projeto 

só não foi lido e não foi aprovado na sessão passada e nessa sessão, por conta dos prazos 

regimentais. Então existe essa oportunidade dele criar, ele vai poder falar que criou na legislatura 

dele, e depois ele vai ter os recursos destinados pela vereadora Marisol.” A seguir o Sr. Presidente 

coloca em segunda votação a Emenda Modificativa nº 01/2020, de autoria do vereador Toninho 

Marangoni, Altera dispositivos e anexos ao Projeto de Lei nº 103/2020 que "Estima a Receita e Fixa 

a Despesa para o Exercício Financeiro de 2021.". Aprovada por Unanimidade. DESPACHO: 

PROJETO DE LEI Nº 103/2020 E EMENDAS MODIFICATIVAS NºS 1, 2, 3/2020, 

APROVADOS. SS. "Vereador Antonio Caio", em 15 de dezembro de 2020. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 2º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 00104/2020.- Altera o “Anexo 

de Prioridades e Indicadores”, “Anexo de Programas, Metas e Ações” e o “Anexo de Prioridades e 

Metas” da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021. Autoria: Prefeito Municipal. 

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

votação o Projeto de Lei nº 104/2020. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 15 de novembro de 2020. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Presidente. 3º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 00105/2020.- Altera os 

Anexos I, II, III, IV e o de Prioridades e Metas do Plano Plurianual 2018/2021. Autoria: Prefeito 

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

em única votação o Projeto de Lei nº 105/2020. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 15 de novembro de 

2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 4º) Em primeira discussão o Projeto de Emenda 

a LOMI nº 001/2017.- "Altera a redação e acrescentam incisos e parágrafos ao artigo 118 da Lei 

Orgânica do Município de Itapira". Autoria: Beth Manoel. Nenhum vereador querendo fazer uso da 

palavra o Sr. Presidente coloca em 1º turno de votação do Projeto de Emenda a LOMI. Aprovado 

por unanimidade em 1º Turno de votação. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA SESSÃO DO 

DIA 15 DE DEZEMBRO. SS. "Vereador Antonio Caio", 01 de dezembro de 2020. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Presidente. 5º) Em única discussão o Requerimento nº 008/2020.- Voto de 

Congratulação com a diretoria e funcionários da empresa Pegorari Agrícola, pelos 100 anos de 

atividades em nosso município. Autoria: Carlos Alberto Sartori. Não havendo nenhum vereador 

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

por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", em 15 de novembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 6º) Em única 

discussão o Requerimento nº 0021/2020.- Voto de Congratulação com a Profª. Benedita Aparecida 

Tozini Campanini, pela conquista de sua merecida aposentadoria, após anos de serviços prestados à 

municipalidade e ao Estado. Autoria: Professora Marisol. Não havendo nenhum vereador querendo 

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

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

Caio", em 15 de novembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 7º) Em única 

discussão o Requerimento nº 0049/2020.- Voto de Congratulação com a Secretaria Municipal de 

Agricultura e Meio Ambiente, pelo desempenho no Projeto Município Verde/Azul. Autoria: 

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

coloca em única votação o Requerimento. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 15 de novembro de 

2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 8º) Em única discussão o Requerimento nº 

0050/2020.- Voto de Congratulação com o Sr. Elias Orcini, pela conquista de sua merecida 

aposentadoria, após anos de serviços prestados à municipalidade itapirense. Autoria: Professora 

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

única votação o Requerimento. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 15 de novembro de 2020. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 9º) Em única discussão o Requerimento nº 0064/2020.- Voto de 

Congratulação com os diretores, presidentes e integrantes do Rotary Club Internacional, pela 



comemoração dos 115 anos de fundação, celebrado dia 23 de fevereiro. Autoria: Carlos Alberto 

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

única votação o Requerimento. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 15 de novembro de 2020. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 10º) Em única discussão o Requerimento nº 00117/2020.- Voto de 

Congratulação com a Guarda Civil Municipal, pela brilhante atuação na operação que resultou na 

apreensão de mais de 1,5 tonelada de drogas no município. Autoria: Carlos Alberto Sartori. Não 

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

o Requerimento. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 15 de novembro de 2020. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. (Nota: Todos os pronunciamentos dos Srs., Vereadores foram transcritos em 

sua íntegra). Isto feito o Sr. Presidente faz o seguinte pronunciamento: “Sem mais matérias, essa 

Presidência agradece todos os vereadores e colaboradores nessa ultima sessão novamente de 

coração. Imprensa que sempre se fez presente, e internautas que nos acompanharam nesse ano 

diferente sem a população aqui, mas que em 2021 seja bom pra todos, um Feliz Natal e um ótimo 

2021.” A seguir, o Sr. Presidente tendo que constituir a Comissão Representativa da Casa para 

funcionar no período de recesso, como determina o Regimento Interno, para tanto o Sr. Presidente 

indica os lideres da situação e oposição para constituir a Comissão, sendo que a mesma fica 

formada da seguinte maneira: Presidente, Luan dos Santos Rostirolla, Vereador Carlos Alberto 

Sartori e vereador Fábio Galvão dos Santos. Isto feito o Sr. Presidente declara encerrada a presente 

Sessão. DO QUE, PARA CONSTAR, LAVROU-SE ESTA ATA. 

 


