
ATA DA 32ª Sessão Ordinária realizada aos 22 de setembro de 2022. Presidente: 

ELISABETH DONISETE MANOEL; 1ª Secretária: MAÍSA GRACINDA 

FERNANDES; 2º Secretário: ANDRÉ LUÍS SIQUEIRA. À Hora Regimental, 

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

Vereadores Srs. ANDRÉ LUÍS SIQUEIRA, CARLOS ALBERTO SARTORI, 

CARLOS DONISETE BRIZA, CÉSAR AUGUSTO DA SILVA, ELISABETH 

DONISETE MANOEL, FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS, LEANDRO 

HENRIQUE SARTORI, LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA, LUÍS HERMÍNIO 

NICOLAI. Licenciada a vereadora MAÍSA GRACINDA FERNANDES para 

tratamento de saúde de acordo com o requerimento 332/2022. A Sra. Presidente, 

invocando a proteção de Deus declara abertos os trabalhos da presente Sessão, solicitando 

ao Vereador CARLOS DONISETE BRIZA, para que da tribuna proceda a leitura de 

um trecho da Bíblia Sagrada. Isto feito a Sra. Presidente solicita ao vereador Sr. LUAN 

DOS SANTOS ROSTIROLLA, para que ocupe "ad hoc" a 1ª Secretaria e passa de 

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

palavra o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “Boa tarde Presidente Beth, 

vereadores, funcionários da Casa e internautas. Eu vim falar de alguns requerimentos que 

eu trago hoje, em que um deles trata de oficiar a Viação Mirage, solicitando que seja 

incluso no itinerário o bairro Jardim Esmeralda, essa é uma solicitação dos moradores 

desse bairro, que estão precisando de ônibus. E o outro trata de oficiar a Empresa 

Brasileira de Correios e Telégrafos, para que passe a disponibilizar CEP no bairro Jardim 

Esmeralda, para que as pessoas que moram lá, possam receber não só as 

correspondências, mas os objetos comprados pela internet também, que atualmente não 

chegam no local. E eu também gostaria de falar que eu fui procurado por moradores da 

zona rural, especificamente, pelos moradores dos bairros Córrego do Coxo, Ponte Funda, 

Cardoso, dos Guidetti até lá na divisa com os Leais e também do outro lado, na estrada 

que vai para a Nova América, eles estão com muito medo dos assaltos e roubos que vem 

acontecendo. Moradores do bairro dos Cardoso até se mudaram, trabalhadores que 

moravam lá há tantos anos, eram produtores rurais em pequenas propriedades, vieram 

embora para a cidade, porque foram assaltados, sofreram agressão e perderam o pouco 

que tinham em casa. Eles estão com muito medo, lá para o lado do Barão também teve 

assalto em sítios e fazendas, teve até tiroteio. Eu sei que é difícil, porque a zona rural é 

muito grande, mas a população de lá, com a fé que eles têm na Guarda Municipal, me 

pediram: “Carlinhos, pede lá para a Guarda se pode intensificar a ronda rural, é uma 

segurança para nós, porque nós temos muito medo hoje de ficar aqui e no entardecer 

quando vamos entrar, no momento em que chegamos da roça, entra junto os malfeitores.” 

Então, é um pedido da população que eu trago, inclusive, até citaram alguns nomes de 

vereadores com quem eles conversaram, pedindo apoio na questão da segurança. Eu acho 

que nós juntos com a Guarda, Polícia Militar e a cúpula da política temos que buscar esse 

recurso, buscar condição para essas pessoas, coitados, pessoas que lutam com a vida, 

trabalham e acabam com medo, porque hoje está difícil morar na zona rural, devido a 

esses grandes assaltos. Mudando de assunto, gostaria também de mandar um abraço para 

o padre Tarlei Navarro, é o padre pároco na Igreja Matriz de Santo Antônio. Hoje é 

aniversário do padre Tarlei, um grande abraço, muita saúde e parabéns pelo trabalho 

realizado na comunidade Santo Antonio e também nas outras comunidades das quais 

pertence. Ele é uma pessoa muito querida na nossa cidade, então deixo aqui minhas 

felicitações, que tenha muitos anos de vida e que continue realizando esse belo trabalho. 

Eu também gostaria de falar, agora uma fala um pouco triste, do falecimento do nosso 

colega, que foi nosso colega de trabalho, o Sidney Samora. Ele que também trabalhou 

com a vereadora Presidente Beth, era uma pessoa muito querida, trabalhou na rede 



pública, foi professor e era coordenador da zona rural. Eu tive o privilégio de trabalhar 

com ele também, quando eu fui transferido do fórum, durante a época das perseguições 

políticas, fiquei 11 meses no Eleutério e o Sidney era o coordenador. Era uma pessoa 

muito querida por toda a população, uma pessoa que se dedicava ao serviço, então, deixo 

meu abraço para sua esposa, para suas filhas, netos, cunhados, sobrinhos e a toda a 

família. E falo aqui em nome de todos seus amigos, que tiveram a oportunidade de 

trabalhar com ele e saber da pessoa querida e do bom profissional que era. Um grande 

abraço a todos e muito obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador LEANDRO 

HENRIQUE SARTORI: “Boa tarde Mesa Diretora, boa tarde demais colegas 

vereadores, boa tarde aos funcionários desta estimada Casa e a você que está assistindo a 

sessão da Câmara via as redes sociais dessa Casa. Ocupo essa Tribuna mais para um 

comentário, uma formalidade, eu quero cumprimentar todo mundo que organizou e 

participou do Sarau da Democracia. Porque no último dia 15, quinta-feira da semana 

passada, foi o dia internacional da democracia e no dia 17, depois de um hiato de muito 

tempo, o Sarau, que é uma produção independente aqui na cidade, voltou a acontecer. O 

Sarau foi produzido por mais ou menos 15 pessoas, então, nem vou tentar agradecer e 

falar nominalmente cada uma dessas pessoas. E foi uma festa bem bonita, um momento 

de muita descontração e diálogo, que aconteceu no Parque Juca Mulato e teve a 

participação de bandas e DJ’s. Produção cultural independente da cidade que nós temos 

que exaltar e que seja o retorno do Sarau na cidade de Itapira. Então, agradecer e 

parabenizar por mais esse evento cultural que aconteceu independentemente aqui na 

cidade. E também, faltando 10 dias para as eleições, que sejam transcorridas 

tranquilamente e Itapira vai dar boas surpresas nesse próximo dia 2 de outubro. Abraço a 

todos e ótima sessão.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador FÁBIO GALVÃO DOS 

SANTOS: “Boa tarde Presidente, boa tarde demais colegas vereadores, funcionários da 

Casa, público presente, internautas que nos assistem e população itapirense. Hoje na 

minha fala eu gostaria de deixar registrado o meu voto de congratulação, meus parabéns 

com a Imbil, a empresa na última semana comemorou 40 anos de trabalho na cidade, 

produzindo, disponibilizando emprego, e como a gente costuma falar, renda para a cidade. 

Então, quero deixar na minha fala os parabéns a toda a diretoria da empresa Imbil, aos 

funcionários e ao seu presidente, Vladislav Siqueira. Gostaria também de convidar a 

todos, nesse final de semana teremos no Parque Juca Mulato a Mostra Tropé, que é um 

trabalho da nossa Secretaria de Cultura junto ao Estado. Isso é cultura, então, gostaria que 

a população presenciasse o evento. Por hoje é só.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador 

LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA: “Também queria parabenizar a Imbil, nós 

fomos recebidos em um grande evento coordenado pelo Vladislav. Parabenizar ele e toda 

a sua família, Raif, Raíssa e Valéria, parabéns e que venham muitos e muitos anos. 

Também queria destacar hoje, que na sexta-feira se aposentou nosso grande parceiro e 

companheiro Osmar. Então, merecidamente, o Osmar está aposentado, nosso ex-diretor, 

fui presidente enquanto ele era diretor desta Casa e fico muito feliz por essa conquista 

dele. Está descansando agora, junto com sua família, quem ele tanto preserva e admira. 

Então, parabéns Osmar, muito merecido, viva, curta muito sua aposentadoria e quando 

der apareça aqui para conversar, trocar uma ideia e brincar um pouco com a gente. 

Obrigado por tudo, foi uma história dentro dessa Câmara Municipal, obrigado por tudo e 

parabéns pelo trabalho prestado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador FÁBIO 

GALVÃO DOS SANTOS: “Aproveitando o ensejo, deixar aqui meus parabéns ao 

Osmar, merecida aposentadoria, muito contribuiu para nossa Casa de Leis e para nossa 

cidade em si. Osmar, desejo saúde, paz, aproveite, como o próprio Luan disse, mais ainda 

sua família e venha aqui sempre nos fazer uma visita. E como o Mino falou aqui, pagar o 

churrasquinho também Osmar. Um grande abraço a todos, uma boa tarde e bom trabalho.” 



A seguir, faz uso da palavra o Vereador LUÍS HERMÍNIO NICOLAI: “Boa tarde 

Presidente, companheiros vereadores, funcionários, agora precisamos falar funcionários 

antigos e novos funcionários, porque a Casa está repleta, graças a Deus, todos 

concursados, tudo dentro da lei e da ordem. Então, quero agradecer a todos vocês que 

estão chegando pelo empenho e por estarem nos ajudando aqui. E como já foi citado, 

parabéns para o Osmar, sem palavras, acho que foi um exemplo de funcionário em todo 

seu tempo aqui e deixou muita sabedoria e muitos bons frutos para essa Casa. Imbil, 

também já citada aqui, participamos de um evento de comemoração onde todo mundo 

estava animado e feliz. Uma empresa que possui 120 mil metros quadrados construídos, 

que em apenas uma das áreas possui 600 colaboradores diretos dentro da fábrica, sem 

contar os fornecedores, vendedores e as empresas relacionadas, que são companheiras na 

montagem e nas vendas das bombas. Parabéns ao Vladislav e toda sua família, foi um 

grande evento e mostrou para muita gente o poder que possui a Imbil e como é importante 

para Itapira. E mudando de assunto, queria comentar Carlinhos, que essa semana o Vice-

Prefeito Mário participou de uma reunião com vários fazendeiros, cujo tema foi o assunto 

que você comentou dos assaltos. A Polícia está atrás de um grupo de 12 assaltantes, muito 

perigosos, que não são só de Itapira, e estão assaltando de norte a sul e de leste a oeste, 

Itapira, Mogi Mirim, Mogi Guaçu, Amparo e onde mais eles tiverem a oportunidade. Três 

deles que entraram no sítio do Hermano Colferai e atiraram contra os proprietários já 

foram pegos. Outra pessoa que esteve presente na reunião foi o Fernando Schnitzer e ele 

nos cobrou em relação a uma caminhonete que ele doou para a Guarda, há 2 ou 3 anos, 

que sumiu. Foram procurar saber e descobriram que essa caminhonete foi destinada para 

outro setor, não se sabe o porquê. A boa notícia é que o prefeito Toninho conseguiu um 

convênio por intermédio do Edmundo Salim, com o Rafael, na Secretaria da Agricultura, 

e acredito que vamos ser contemplados com mais duas caminhonetes. E também, foram 

realizados os concursos para o pessoal da Guarda e agora vão entrar bastantes guardas 

novos, então, tudo que podia ser feito está sendo feito. E para citar outra situação infeliz, 

foi pego no Barão um traficante que estava sendo procurado por assassinato, a Polícia 

precisou levar ele para a Seccional de Mogi Guaçu, que atualmente responde por 7 ou 8 

municípios, e ao todo 8 policiais precisaram passar a noite toda lá. Ao amanhecer o cara 

pagou fiança e saiu junto com os policiais, precisou ser levado fazer exame de corpo de 

delito e solto por motivos que não se sabe. Então, a Polícia fica de mãos atadas, se um 

policial durante um assalto atira e acerta o bandido, vai preso e a família fica sem o pai. 

O bandido pode fazer o que quiser, quando vai preso tem direito a pensão para o filho e 

visita íntima, enquanto a família de quem morreu fica jogada as traças e ninguém cuida 

disso. Então, nós estamos vivendo uma inversão de valores e isso magoa a todos, e nós 

aqui Carlinhos, como vereadores, também ficamos de mãos atadas, podemos apenas 

pedir, participar, lutar e correr atrás para tentar melhorar essa situação. E eu, hoje, fico 

abismado de ver a limitação que é dada para a Guarda Municipal e a Polícia Militar, e 

pasmem vocês, está tramitando no Congresso uma lei para tirar a arma dos Guardas 

Municipais, o que inclusive, foi alvo de uma moção de repúdio pelo vereador Briza. Não 

faltava mais nada, acho que os guardas vão ter que dar um buquê de flores para os 

bandidos, que por sua vez, estão armados com metralhadoras. Então, tomara Deus, que 

sejam tomadas atitudes e que logo chegue essas novas viaturas, que esses guardas novos 

já possam ajudar e que realmente a coisa mude, porque a situação está difícil em toda 

nossa região. Desejo que esses bandidos sejam encontrados, presos e que fiquem na 

cadeia, porque eles entram ao meio-dia e saem duas horas da tarde, parece até um passeio 

para tomar um lanchinho. Obrigado." Não havendo nenhum Vereador inscrito para fazer 

uso da palavra no Pequeno Expediente, a Sra. Presidente declara-o encerrado e passa ao 

EXPEDIENTE. A seguir, a Senhora Presidente passa a leitura dos seguintes 



documentos: 1º) Requerimento nº. 00332/2022.- Requer licença para tratamento de 

saúde por um dia.  Autoria: Maísa Fernandes. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de setembro de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 2º) Em discussão e votação as Atas da 30ª e 31ª 

Sessões Ordinárias, realizadas nos dias 12 e 15 de setembro de 2022. DESPACHO: 

APROVADAS POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de 

setembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. Em seguida a Sra. 

Presidente solicita ao Primeiro Secretário “ad hoc” para que proceda a leitura das matérias 

constantes do Expediente. 3º) Ofício Referente ao TC- 010175.989.18-5, TC-

011370.989.18-8, TC-014259.989.184. Assunto: Trata de Dispensa de Licitação e 

decorrente Contrato n° 01/2018, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Itapira e a 

empresa Sistema Integrado de Transporte Coletivo Ltda. - SITC, em 02/03/2018, para 

prestação de serviços em caráter emergencial de transporte escolar, para alunos do ensino 

fundamental e ensino médio da rede pública estadual, do Município de Itapira. Também 

em exame, a Execução Contratual (TC-011370.989.18-8) e o Termo Aditivo n° 001 de 

17/04/2018 (14259.989.18-4). Solicitação de Parecer Jurídico sobre a possibilidade de 

nomeação de aprovados no exercício de 2022. Autoria. Tribunal de Contas Estado São 

Paulo. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de setembro de 

2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 4º) Projeto de Resolução nº. 

002/2022.- Em que a Mesa da Câmara submete à apreciação  do Colendo Plenário 

propositura supra que "Dispõe sobre suplementação e redução de dotações Orçamentárias 

da Câmara". DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 22 de setembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 5º) Projeto de Lei Complementar nº. 0015/2022.- Em que a Mesa da 

Câmara submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que "Extingue o 

Cargo em Comissão de Coordenador de Comunicação Social da Lei Complementar nº 

5.798, de 11 de Julho de 2019”. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de setembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel 

- Presidente. 6º) Projeto de Lei nº. 0063/2022.- Em que o Sr.  Prefeito Municipal submete 

à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que "Autoriza a abertura de crédito 

especial no valor de R$ 69.010,84." DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de setembro de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 7º) Projeto de Lei nº. 0064/2022.- Em que o Sr.  

Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que 

"Denomina o Centro de Referência Especializado da Mulher - CREM de ANARIÁ 

CALIDONE RÉCCHIA MOURÃO HENRIQUE". DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de setembro de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 8º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00559/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Sílvia Pereira. Autoria. Beth Manoel. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de setembro de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 9º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00560/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria Aparecida Cipriano de Moraes. 

Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 22 de setembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 10º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00561/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. 

Suzana da Graça Pereira. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de setembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel 

- Presidente. 11º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00562/2022.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. João Evandro Búbula. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de setembro de 2022. a) Elisabeth 



Donisete Manoel - Presidente. 12º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00563/2022.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sr. Adair Rocha dos Santos. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de setembro de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 13º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00564/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Luzia Schionato. Autoria. Fábio 

Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de 

setembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 14º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 00565/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Orlanda Rabecchi 

Massarotti. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 22 de setembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

15º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00566/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. 

Maria Aparecida da Silva. Autoria. André Siqueira. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 22 de setembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 16º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00567/2022.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Ignês Guerra Oliveira. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de setembro de 2022. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 17º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00568/2022.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sra. Maria Justino Ferrasso. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de setembro de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 18º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00569/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Daniel Justino. Autoria. Fábio Galvão 

dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de setembro 

de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 19º) Requerimento Voto de Pesar 

nº. 00570/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria Madalena Pedro da Silva. 

Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 22 de setembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 20º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00571/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José 

Antônio Pelizzer. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 22 de setembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 21º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00572/2022.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Elídio Alves Filho. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de setembro de 2022. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 22º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00573/2022.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sr. Sidney Samora. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de setembro de 2022. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 23º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00574/2022.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sra. Maria Teresa Gomes Cerajoli. Autoria. Fábio Galvão dos 

Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de setembro de 

2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 24º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00575/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Élder Guimaraes. Autoria. Maísa 

Fernandes. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 22 de setembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 25º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00576/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 

Benedito Marcelino Filho. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de setembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel 

- Presidente. 26º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00577/2022.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Ismael Magyori. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de setembro de 2022. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 27º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00578/2022.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sr. João Ernesto Scarpelini Pizi. Autoria. Fábio Galvão dos 



Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de setembro de 

2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 28º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00579/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Célia Rosa Ribeiro. Autoria. Fábio 

Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de 

setembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 29º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 00580/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Arlindo Caporalli Filho. 

Autoria. Carlos Briza. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de 

setembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 30º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 00581/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Lázara de Lurdes de Souza 

Marchior. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 22 de setembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 31º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00582/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. 

Zaira Cardoso dos Santos. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de setembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel 

- Presidente. 32º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00583/2022.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Durvalina Dutra de Sales. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de setembro de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. A seguir, seguindo o que dispõe o Regimento 

Interno da Casa, em seu artigo 77 e parágrafo 8º, a Sra.  Presidente procede homenagem 

póstuma guardando um minuto de silêncio referentes aos votos de pesares lidos acima. A 

seguir, a Sra. Presidente passa de imediato aos Requerimentos. 33º) Requerimento nº. 

00307/2022.- Voto de Congratulação com os diretores e funcionários da empresa Pracom 

Cosméticos Ltda., pelos 18 anos de atividades em nosso município. Autoria. Beth 

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

Caio", aos 22 de setembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 34º) 

Requerimento nº. 00308/2022.- Voto de Congratulação com os diretores e funcionários 

da empresa MS Metalúrgica, pelos 4 anos de atividades em nosso município. Autoria. 

Beth Manoel. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 22 de setembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

35º) Requerimento nº. 00309/2022.- Voto de Congratulação com o estimado casal Sr. 

Carlos do Prado e Sra. Gonçalina Bento do Prado, pela comemoração de Bodas de Cedro 

(36 anos de casamento) celebrados recentemente. Autoria. Carlos Briza. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de 

setembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 36º) Requerimento nº. 

00310/2022.- Voto de Congratulação com o estimado casal Sr. Carlos Eduardo Mariano 

e Sra. Ilza Orsini Mariano, pela comemoração de Bodas de Cedro (36 anos de casamento) 

celebrados recentemente. Autoria. Carlos Briza. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de setembro de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 37º) Requerimento nº. 00311/2022.- Voto de 

Congratulação com a Prof.ª Diva Maria Avancini Pereira, pelo transcurso de seu 

aniversário de nascimento celebrado dia 14 de setembro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

aos 22 de setembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 38º) 

Requerimento nº. 00312/2022.- Voto de Congratulação com os diretores e funcionários 

do Grupo IMBIL pelos 40 anos de atividades em nosso município.  Autoria. Beth Manoel. 

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

aos 22 de setembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 39º) 

Requerimento nº. 00313/2022.- Voto de Congratulação com a Sra. Jandyra Nicioli, pelo 

transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 2 de setembro. Autoria. Carlos 

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



Antonio Caio", aos 22 de setembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

40º) Requerimento nº. 00314/2022.- Voto de Congratulação com a Prof.ª Julieta 

Machado Caporalli, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de setembro de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 41º) Requerimento nº. 00315/2022.- Voto de 

Congratulação com a Sra. Maria Aparecida Sartori Cavenaghi, pelo transcurso de seu 

aniversário de nascimento celebrado em 04 de setembro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

aos 22 de setembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 42º) 

Requerimento nº. 00316/2022.- 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 22 de setembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel 

- Presidente. 43º) Requerimento nº. 00317/2022.- Voto de Congratulação com o Sr. 

Expedito Barbosa, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 8 de 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de setembro de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 44º) Requerimento nº. 00318/2022.- 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 22 de 

setembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 45º) Requerimento nº. 

00319/2022.- Voto de Congratulação com o Sr. Orlando de Oliveira, 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 22 de setembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 46º) 

Requerimento nº. 00320/2022.- Voto de Congratulação com a Sra. Iara Sinaia Aparecida 

de Freitas Sartori, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 11 de 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de setembro de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 47º) Requerimento nº. 00321/2022.- 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 22 de setembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 48º) 

Requerimento nº. 00322/2022.- 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 22 de setembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel 

- Presidente. 49º) Requerimento nº. 00323/2022.- Voto de Congratulação com a Sra. 

Rosita de Souza Sanchez, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 

15 de setembro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de setembro de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 50º) Requerimento nº. 00324/2022.- Voto de 

Congratulação com o Sr. Antônio Ivo Stringuetti, pelo transcurso de seu aniversário de 

nascimento celebrado dia 19 de setembro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de 

setembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 51º) Requerimento nº. 

00325/2022.- Voto de Congratulação com a Sra. Renivelti de Souza Barbosa, pelo 



transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 21 de setembro. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 22 de setembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 52º) Requerimento nº. 00326/2022.- Voto de Congratulação com a Sra. 

Maria de Lourdes Barbosa, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado 

dia 21 de setembro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de setembro de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 53º) Requerimento nº. 00327/2022.- Voto de 

Congratulação com o Padre Tarlei Navarro, pelo transcurso de seu aniversário de 

nascimento celebrado dia 22 de setembro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de 

setembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 54º) Requerimento nº. 

00328/2022.- Requer oficiar a Viação Mirage, solicitando a inclusão do bairro Jardim 

Esmeralda no itinerário. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de setembro de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 55º) Requerimento nº. 00329/2022.- Oficiar à 

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para que passe a disponibilizar CEP para 

serviço de entrega de correspondências no bairro Jardim Esmeralda. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 22 de setembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

56º) Requerimento nº. 00330/2022.- Voto de Congratulação com a Igreja Assembléia 

de Deus, Ministério Belém, pela brilhante realização do 16º Congresso de Missões. 

Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 22 de setembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 57º) Requerimento nº. 00331/2022.- Requer oficiar os Senadores e 

Deputados Federais de São Paulo, para que envidem esforços urgentes no Congresso 

Nacional, objetivando encontrar de forma definitiva e imediata uma fonte pagadora para 

o Piso Nacional da Enfermagem. Autoria. Beth Manoel.  DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de setembro de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 58º) Indicação nº. 00294/2022.- Sugere 

levantamento e cadastramento de coletores de recicláveis não formalizados no município. 

Autoria. Carlos Briza.  Justificativa de Indicação vereador Carlos Donisete Briza: "Boa 

tarde Presidente, demais vereadores, funcionários da Casa, público que nos assiste pela 

internet e toda a população itapirense. Eu quero justificar, porque surgiram alguns 

comentários no mau sentido da indicação. Infelizmente, hoje a realidade é que muitas 

pessoas fazem uso da reciclagem, de catar esse material pela rua, como forma de renda 

para poder pôr seu alimento em casa. Então, eu acho que é justo e é digno que se faça 

esse levantamento e que se dê uma condição para essa pessoa. Como citado na indicação, 

talvez haja uma oportunidade de emprego em uma empresa que veja a situação dessa 

pessoa e dessa maneira ela pode estar se enquadrando para buscar uma condição mais 

digna de vida. Nós sabemos também que há muitos que usam dessa forma de trabalho de 

maneira errônea, às vezes para uso próprio, o que não vem ao caso a gente estar 

comentando, mas, infelizmente, têm muitas famílias que a única renda que possuem é a 

que conseguem através dessa coleta de reciclagem. Então, a gente pede toda a atenção do 

executivo e das secretarias que são competentes ao assunto que vejam com carinho e que 

possamos ter uma resposta positiva. Obrigado Presidente." DESPACHO: AO 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de setembro de 2022. 

a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 59º) Indicação nº. 00295/2022.- Sugere 

instalação de três postes de iluminação pública na rua Ângelo Lopes da Silva, em Barão 

Ataliba Nogueira. Autoria. Carlos Briza. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. 



SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de setembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel 

- Presidente. 60º) Indicação nº. 00296/2022.- Sugere instalação de academia ao ar livre 

no bairro Antônio Assad Alcici. Autoria. Carlos Briza. DESPACHO: AO PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de setembro de 2022. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 61º) Indicação nº. 00297/2022.- Sugere instalação de 

playground na rua José Geraldo Alves Pedroso, no Jardim Esmeralda. Autoria. Carlos 

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

Caio", aos 22 de setembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 62º) 

Indicação nº. 00298/2022.- Sugere implantação de galeria e bueiros na rua Sérgio Batista 

Alves Filho, em Barão Ataliba Nogueira. Autoria. Carlos Briza. DESPACHO: AO 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de setembro de 2022. 

a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 63º) Indicação nº. 00299/2022.- Sugere ao 

Sr. Prefeito e Secretaria da Saúde a expedição de receitas médicas em formato digital e 

impresso. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  Justificativa de Indicação vereador Carlos 

Alberto Sartori: "É um pedido da população e também do pessoal das farmácias, que as 

receitas fossem digitalizadas, como já acontece em outros hospitais, porque está 

ocorrendo de a pessoa chegar na farmácia e ter que voltar ao hospital por não 

entendimento da medicação que está na receita. Então, a letra dificulta e têm alguns 

médicos que já adotam as receitas digitalizadas, antigamente datilografadas. Eu me 

lembro que há muitos anos o Doutor Plínio já usava o método de datilografar as receitas. 

Então, é um pedido que está sendo feito, para que seja realizado um estudo, porque eu 

acredito que vai facilitar a vida de quem atende e daqueles que são atendidos. Muito 

obrigado." DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 22 de setembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. Esgotadas 

as matérias constantes do Expediente, a Sra. Presidente passa de imediato à ORDEM DO 

DIA. 1º) Em segunda discussão o Projeto de Lei Complementar nº 0013/2022.- Dispõe 

sobre a 2ª revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico de Itapira, instituído pela 

Lei Complementar nº 5.205, de 13 de dezembro de 2013, revisado pela Lei Complementar 

nº 5.710, de 23 de julho de 2018, e dá outras providências. Autoria: Prefeito Municipal. 

Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, a Sra. Presidente coloca 

em segunda votação o Projeto de Lei Complementar nº 013/2022. Aprovado menos um 

(1) voto do vereador Leandro Henrique Sartori. DESPACHO: APROVADO EM 1ª e 2ª 

VOTAÇÕES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de setembro de 2022. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 2º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 0091/2021.- 

Revoga o artigo 2° da Lei N° 5.084 de 17 de maio de 2013 que dispõe sobre regras de 

segurança dos serviços de transporte remunerado de mercadorias em motocicletas e 

motonetas - motofrete em conformidade à Lei Federal nº 12.009, de 29 de julho de 2009, 

e dá outras providências. Autoria: Leandro Sartori. Pela ordem, o vereador Fábio Galvão 

dos Santos requer e a Casa aprova menos três (3) votos dos vereadores Leandro Henrique 

Sartori, Carlos Donisete Briza e Carlos Alberto Sartori, o adiamento da matéria por cem 

(100) dias. DESPACHO: ADIADO POR 100 DIAS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

22 de setembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 3º) Em única 

discussão o Requerimento nº 00273/2022.- Voto de Congratulação com a bombeira civil 

Viviane dos Santos Lovatto, eleita a primeira mulher a presidir o 1º Grupamento de 

Bombeiros Voluntário de Itapira - GBVI. Autoria: Fábio Galvão dos Santos. Pela ordem, 

faz uso da palavra o vereador FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS: "Boa noite aos 

colegas, funcionários da casa, imprensa que nos assiste, público aqui presente, a pessoa 

que eu faço da congratulada, Viviane dos Santos Lovato e boa tarde população itapirense. 

Eu vou fazer a leitura do requerimento na íntegra tendo em vista que a homenageada está 

aqui. Requerimento nº 273/2022.- Voto de congratulação com a bombeira civil, Viviane 



dos Santos Lovato, eleita a primeira mulher a presidir o 1º grupamento de bombeiros 

voluntários de Itapira – GBVI. Requeremos a V.  Exa., ouvido o Colendo Plenário, para 

que faça consignar na ata dos trabalhos da presente sessão, um Voto de Congratulação 

com a bombeira civil, Viviane dos Santos Lovatto, eleita a primeira mulher a presidir nos 

próximos 4 anos o 1º Grupamento de Bombeiros Voluntário de Itapira - GBVI.  

Requeremos ainda que, através de ofício de estilo, se dê ciência à ilustre homenageada da 

decisão do Colendo Plenário. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de agosto de 2022. 

Fábio Galvão dos Santos, vereador. Viviane gostaria de parabenizá-la, eu tenho certeza 

que foi uma honra para você e para todo o grupamento, principalmente por ser a primeira 

mulher a presidir um Grupamento de Trabalho Voluntário. Porque prestar trabalho 

voluntário, eu falo sempre aqui, é para poucos e você já tem esse mérito e agora está 

presidindo. Então, gostaria de deixar registrado na nossa Casa de Leis esse voto para você 

e desejar todo sucesso, muita saúde, paz, força para trabalhar e que Deus continue 

abençoando você, não só pelo cargo, mas pela pessoa que você é e também na missão que 

vai agora cumprir. Então, deixo aqui meus parabéns e falar para você que vai ser votado 

e acredito que será aprovado, e pedir para você esperar após a sessão para a gente fazer 

uma foto aqui de praxe. Pessoal, muito obrigado e obrigado Presidente." DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de 

setembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 4º) Em única discussão o 

Requerimento nº 00280/2022.- Voto de Congratulação com o Sr. Dalton Justino, o 

Dalton do Cadastro, pela conquista de sua merecida aposentadoria, após anos de serviços 

prestados à municipalidade. Autoria: Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de 

setembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 5º) Em única discussão o 

Requerimento nº 00281/2022.- Voto de Congratulação com o Sr. Francisco Pedro 

Mariano, o Chico do Protocolo, pela conquista de sua merecida aposentadoria, após anos 

de serviços prestados à municipalidade. Autoria: Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de 

setembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 6º) Em única discussão o 

Requerimento nº 00302/2022.- Voto de Congratulação com o escritor itapirense Patrício 

Siqueira Manoel, pelo lançamento do livro "Memórias do Caminho da Fé", publicado 

recentemente. Autoria: Carlos Alberto Sartori. Pela ordem, o vereador autor requer e a 

Casa aprova por unanimidade para que a presente matéria seja adiada para a próxima 

sessão. DESPACHO: ADIADO PARA A PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 22 de setembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

7º) Em única discussão o Requerimento nº 00304/2022.- Voto de Congratulação com os 

profissionais de Medicina Veterinária, na pessoa do veterinário Fábio de Carvalho 

Menezello, pelo Dia do Veterinário, comemorado em 9 de setembro. Autoria: Maísa 

Fernandes. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 22 de setembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

8º) Em única discussão o Requerimento nº 00305/2022.- Voto de Congratulação com os 

diretores e funcionários da empresa Textil Carmen Ltda., pelos 34 anos de atividades em 

nosso município. Autoria: Beth Manoel. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de setembro de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 9º) Em única discussão o Requerimento nº 

00306/2022.- Voto de Congratulação com a diretoria e funcionários da Penha S/A, pela 

conquista do Prêmio Sindusfarma de Qualidade 2022. Autoria: Beth Manoel. 

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

aos 22 de setembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - 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 e seus 

colaboradores, internautas, os servidores da Casa, e declara encerrado os trabalhos da 

presente sessão. DO QUE, PARA CONSTAR, LAVROU-SE ESTA ATA. 
 


