
ATA DA 37ª Sessão Ordinária, realizada aos 27 de outubro de 2009. Presidente: 
PAULO ROBERTO ANDRADE ; 1º Secretário: MAURO ANTONIO MORENO. 2º 
Secretário: CLEBER JOÃO DA SILVA BORGES . À Hora Regimental, 
verificando-se pelo "Livro de Chamada", haver número legal, estando presentes os 
Vereadores Srs. ANTONIO ORCINI, CARLOS ALBERTO SARTORI, CLÉBER 
JOÃO DA SILVA BORGES, DÉCIO DA ROCHA CARVALHO, LUIS  
HENRIQUE FERRARINI, LUIS HERMÍNIO NICOLAI, MARIO DA  
FONSECA, MAURO ANTONIO MORENO, PAULO ROBERTO ANDRAD E e 
SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS.  O Sr. Presidente, invocando a 
proteção de Deus declara abertos os trabalhos da presente Sessão, e dá inicio imediato 
ao PEQUENO EXPEDIENTE. Como primeiro orador inscrito, faz uso da palavra o 
Vereador Sr. PAULO ROBERTO ANDRADE : "Sr. Presidente, Srs. Vereadores, 
público presente. Tenho vários assuntos a destacar, mas quero agradecer às várias 
pessoas que apoiaram a idéia da ACALESP e que estiveram presentes na reunião solene 
que oficializou a ACALESP de forma muito consistente. Quero agradecer, 
principalmente, o colega Luis Hermínio Nicolai que compareceu na sessão de posse. 
Não pude conversar com você no dia, mas muito obrigado pela presença e em nome do 
Luis Hermínio agradeço a todos que lá compareceram, endossaram e prestigiaram o 
evento. Quando comecei, recebi o presidente da Câmara de Socorro, o Pedro, ele veio 
para Itapira conhecer aquele relógio. Como primeiro mandato e na primeira legislatura, 
o recebi com muita educação. Ele veio acompanhado com uma vereadora chamada 
Sheila.  Eu também novo no assunto, mas ascendeu uma luz na minha mente de que 
estaria ai a grande oportunidade de conhecer melhor os vereadores da região e trocar as 
informações e aumentar minha bagagem de conhecimento na área política e aplicá-la da 
melhor maneira para minha cidade. Daí visitamos as cidades da região e vendemos a 
idéia da união, harmonia, troca de favores, troca de informação, experiência, etc. No 
começo de tudo isso tive opinião de várias pessoas desaconselhando não ir em frente. 
Diziam que não era fácil, políticos antigos, inclusive, companheiros nosso, diziam que 
não é fácil unir a classe política e não há consenso. Foram vários depoimentos nesse 
sentido. Mas, como sou teimoso e busco da forma melhor possível minhas convicções, 
fui embora tentando, conversando, conquistando e a ACALESP nasceu. Ela  tem vários 
pontos positivos das pessoas que acreditaram nela, pessoas que já se beneficiaram dela, 
como é o caso da presidente da Câmara de Pedra Bela, Jerusa que indo com a gente na 
ALESP conquistou uma creche. O Ferrarini, também, depois vai depor à respeito.  
Mas, gostaria de frisar que nessa vida nada é impossível, desde que se queira e que se 
faça de coração.  Portanto, quero endossar a minha vontade e desejo e sonho de 
conduzir essa associação da melhor maneira possível. Eu sinto inveja – já falei que a 
inveja não é algo positivo para a vida de ninguém, mas a inveja branca, - de ter 
conhecido algumas cidades da região e ter entendido que a harmonia acontece, 
prevalece e com essas ações quem ganha é o povo. Nós estivemos em Conchal numa 
reunião e fomos recebidos pelo presidente e vereadores mais o prefeito municipal.  A 
primeira pessoa que falou foi o prefeito na qual endossou a idéia da união 
cooperativismo, da certeza que Conchal será beneficiada. Eu me senti, Mario da 
Fonseca, extremamente feliz em presenciar aquilo e ao mesmo tempo triste 
questionando o porquê que isso não acontece isso na minha terra.  A nossa vontade, se 
que é contra alguns setores e algumas pessoas, mas a nossa vontade é que exista entre 
nós harmonia e união que entendemos que esses fatos serão positivos para o sucesso de 
nossa legislatura e de nosso povo. Senti muito feliz em saber que a prefeitura acatou a 



minha solicitação da realização do Jogo da Paz que foi realizado no dia 25 passado. 
Infelizmente, parece-me que deu um imprevisto na qual o ônibus dos jogadores se 
perdeu e rumaram para Itatiba.  Por isso o evento atrasou. Infelizmente não pude 
comparecer porque estava comprometido com outra ação social, a SOS Itapira, 
realizada pela PRA, onde arrecadamos mais de 5 toneladas de alimentos, roupas, 
utensílios, fogão, geladeira, cama, etc.    hoje estes produtos foram doados ao Fundo 
Social e com certeza terá competência para conduzir essa doação para os flagelados, 
para aqueles que mais sentiram a enchente que assolou nossa terra.  É por ai, é dando as 
mãos, é dialogando que a gente chega lá. É difícil? Com certeza, mas impossível não é. 
Eu comprovei mais uma vez na minha vida tratando com políticos de mais de quinze 
cidades, mais de vinte cidades e concluímos de forma competente. Foram mais de 
quinze presidentes de Câmaras Municipais, vários prefeitos da região, deputados 
estadual e federal, autoridades prestigiando a ACALESP, porque ela prega a união do 
Legislativo para que ele possa usufruir da melhor maneira possível nos diversos setores. 
Repetindo, de novo comprovei que desde que se queira, se consegue. Boa noite a todos 
e que Deus nos ilumine para que consigamos as nossas intenções daqui para frente. 
Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI : 
"Sr. Presidente, Srs., Vereadores,  funcionários, imprensa, público presente.  Gostaria 
de dizer que o jogo de domingo foi uma delícia, mas tivemos uma traição. O Chico 
jogou para o time dos caras, presidente.  O pessoal gritava que o Chico estava traindo 
nosso time. Isso não pode acontecer.  Queria agradecer as palavras do presidente e fiz 
questão de ir ao ato da concretização da ACALESP e parabenizá-lo porque não é fácil 
reunir tantos presidentes de Câmaras num só lugar e deixo aqui o meu desejo de que 
essa associação venha para o bem. Sem dúvida que quinze ou vinte cidades unidas 
pode-se conseguir muita coisa. A única preocupação que tenho é que o próximo ano 
teremos eleições e que essa associação possa continuar além do período eleitoral. 
Tomara que os próximos presidentes continuem esse trabalho porque essa união traz 
uma força política muito grande para a região e com certeza isso tem que continuar e 
que as forças das Câmaras municipais sejam para o bem de toda população. O senhor 
está de parabéns por esse feito e deixo os meus cumprimentos porque foi uma festa de 
grande valor.  Hoje vou encerrar algumas conversas por aqui e fiquei pensando muito 
essa semana e vou dizer o seguinte. Perdi o meu pai há um ano e oito meses e eu perdi 
um pedaço de mim um dia que um panfleto dizia que o Nicolau lalau está escondido na 
casa do Hélio Nicolai.  Esse panfleto foi solto pelo Barros Munhoz. Ele consegue uma 
coisa impressionante. Eu jurei que não entraria mais em debate porque vi minha família 
ser sucumbida e, graças a deus, lutamos e enfrentamos a fera de cabeça erguida. Não foi 
por dois ou três, mas por oito anos com os companheiros que estiveram do nosso lado e 
eu posso dizer aos senhores quem é Barros Munhoz e eu sei o que ele é capaz de fazer.  
Vou defender minha família a todo momento e instante e até se for pelo fato da minha 
morte. E vocês podem acreditar nisso. Com ele, para mim não tem conversa, não tem 
meio termo e não tem termo algum. Por levar a esse motivo, queria dizer uma coisa e 
deixar bem claro que hoje vai parar por aqui, pois veja bem, ele prometeu quatro 
milhões para a Etec, está acabando o ano, a licitação não foi feita.  Deixei gravado que 
tenho certeza que ele não vai mandar esse dinheiro para que essa escola não seja 
inaugurada no período do Toninho Belini e todos vão apagar para ver e eu vou estar 
aqui para pedir desculpas, como eu disse.  Ele mandou verba para o vereador Carlinhos 
Sartori, duzentos e cinqüenta mil reais, agora ele vai mandar verba para a Santa Casa de 
Itapira. Agora ele vai mandar verba, porque ele prometeu, para os Jovens em Ação de 



Itapira.  Só que não veio nada até agora. E por conta dele – não vou pedir desculpa 
porque em primeiro lugar o vereador Cleber Borges está aqui e sempre me dei bem com 
ele e me magoou muito o dia que ele chamou meu irmão de incompetente e 
irresponsável – mas não vou levar à diante porque não quero brigar com o Cleber 
porque não está mais entre nós, e peço permissão ao Cleber citar que fui grande amigo 
do pai e do tio dele. Ele sabe disso.  Tive a oportunidade de entrar na casa dele, 
conhecer sua mãe, o irmão dele é um grande amigo, a irmã, todos, e não vou debater 
com o Cleber mais. Mas, me senti muito  ofendido e isso que o Munhoz consegue 
fazer. Não vou levar a diante por motivos de família. Eu sei o que é família. Eu sei que 
o Cleber tem família. E o Munhoz não tem família. O Munhoz batia nele na rua e as 
pessoas tinham que apartar. Isso tem prova todo dia e quem quiser. É um homem que 
não respeitou ninguém, e ele está fazendo falsa promessa e quero deixar isso claro a 
todos. Agora ele prometeu dois milhões de reais ao vereador Cleber Borges. Vou 
aguardar e esperar porque ele é mentiroso, é ordinário, ele faz as pessoas brigar. Eu digo 
isso com convicção por ter sentido na pele o dia que meu pai leu uma reportagem que 
ele mandou e o Dr. Mosasi teve que socorrer meu pai, de cuecas, às três horas da manhã 
para salvar meu pai. Assim foi nossa vida nesses seis anos de política que se passaram.  
Quero deixar uma coisa muito pessoal hoje e sempre digo que uso o nome do vereador 
Toninho Orcini, pois nós temos que ter respeito para com ele, foi citado lá também, e 
repito que este vereador tem sete legislaturas e isso não é para qualquer um. Tenho 
certeza que o vereador Antonio Orcini sabe onde as coisas vão parar e nunca pedi a ele 
que falasse uma palavra contra. Sempre defendi o Toninho aqui. Um dia falei, o 
Toninho não estava aqui, mas vou repetir. O Toninho é uma pessoa que a gente pode 
confiar, porque ele acompanhou o Munhoz uma vida inteira, sempre defendeu e nunca 
foi traíra, vereador. Tenho orgulho de falar isso aqui pelo respeito que o senhor tem na 
cidade, pelas pessoas, que sua família construiu em Itapira. Tem um ditado que diz que 
diga com quem tu andas que eu lhe digo quem tu és. Não são todos não, graças a Deus 
algumas frutas podres na caixa não apodrece todo mundo, não.  Quero deixar uma 
coisa aqui muito pessoal e que é minha. Sei que muitas pessoas vão se decepcionar, 
presidente, por falsas promessas e é isso que estou dizendo. Eu esperava uma nova 
oposição e eu daria a minha camisa para a gente ir para frente, mas não junto com 
Barros Munhoz, um político vencido, ultrapassado, como sempre disse. Isso é uma 
mágoa minha e sei que ele vai ferir muitas pessoas que aqui estão, porque ele promete e 
não cumpre.  Ele não tem pena de ninguém. Para ele é viver, respeitar, comer política e 
ele faz qualquer coisa para ser político. Hoje ele vai disputar a deputado federal porque 
é o cargo maior que se consegue imunidade partidária co0m seus mais de trezentos 
processos que tem nas costas. É por isso só que ele está disputando. Como político ele 
conseguiu todos os cargos que queria, mas ele não tira do coração a mágoa que ele tem 
de maltratar, de continuar falando. Ele está mexendo os pauzinhos todos os dias. O meu 
irmão está sendo chamado  três vezes por semana nos Fóruns da região para responder 
em audiências públicas porque vem coisa de todos os lados. Fez uma licitação para 
comprar vassoura, vem uma impugnação do rio Grande do Sul. Daí o cara entra em 
Valinhos, Jundiaí, não sei onde mais, e o prefeito nem na prefeitura não pode ficar mais. 
Só quem está dentro da política sabe o que é o bastidor político.  É isso que estou 
dizendo, paro por aqui se não for ofendido e se não for magoado, porque vou defender 
minha família sim a todo o momento e a todo instante. Vou deixar bem claro, por fim, 
espero vir aqui para outros assuntos porque a minha mágoa com essa pessoa que sempre 
digo, pois não vejo nele virtude nenhuma, a não ser levar o mal e tentar destruir as 



pessoas. Nós aqui nascemos, vivemos e daqui não sairemos.  Quero deixar bem claro 
que não é nada pessoal com as pessoas, mas justamente com o Sr. Barros Munhoz. 
Obrigado.” A seguir, os vereadores Cleber Borges e Sônia de Fátima Calidone dos 
Santos se abstêm do uso da palavra. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 
CARLOS ALBERTO SARTORI : "Sr. Presidente, Srs., Vereadores,  público 
presente. Gostaria de parabenizar o presidente pelo sucesso da nova agremiação, 
ACALESP, que veio para fortalecer a Câmara de Vereadores e que representará com 
mais propriedade junto aos órgãos competentes.  Essa agremiação fortalece o vereador 
porque a união gera uma força maior do que a força individual. Isso só vem a colaborar 
com nosso trabalho desenvolvido.  Queria falar das comemorações dos 70 anos da 
escola que primeiramente chamava-se Instituto  de Educação Elvira Santos de Oliveira 
e hoje Escola Estadual Dona Elvira Santos de oliveira. Transcorreu com sucesso, as 
pessoas se encontraram e foi uma iniciativa muito boa da comissão organizadora, assim 
como dos ex-professores, ex-diretores e ex-alunos.  Muitas pessoas estudaram lá, 
minha família toda estudou nessa escola. Completa setenta anos com sucesso. Outro 
assunto, sempre estou falando dos remédios. A gente está aqui buscando o interesse da 
população. Sou uma pessoa que busca a melhoria na Saúde Pública assim como a 
distribuição de medicamentos, estive no Hospital e pude observar mais uma vez que 
uma série de medicamentos, inclusive o dipirona que é algo comum e que muitas 
pessoas necessitam, estavam para ser incinerados porque estavam vencidos. Essa 
medicação poderia ser utilizada por pessoas que necessitam, que muitas vezes procuram 
o posto, mas caixas e caixas desse remédio foram queimados e o povo precisando do 
remédio. Mais uma vez o dinheiro público indo para o ralo e o povo sem a medicação. 
Temos sim que economizar, mas de forma competente. Economizar para jogar fora e 
deixar o povo sem remédio, isso não pode ocorrer.  Está certo que choveu muito, mas o 
almoxarifado do hospital que guarda muitos materiais está com muita goteira. Tinham 
baldes colocados pelos funcionários que foram chamados às duas da manhã e passaram 
o dia todo cuidando. Muito material que custa caro foi estragado. Acho que ter melhor 
manutenção nos telhados. A chuva acontece, existem pessoas que sofreram com ela, 
mas o hospital é um local que guarda material caro e de necessidade do povo não 
poderia ter goteira. Isso é a falta de manutenção dos prédios.  Isso veio trazer prejuízo, 
pois se já não tem dinheiro, o pouco que tem está indo embora porque medicação 
vencida, incinerada, materiais estragados por ter muitas goteiras. As prateleiras estavam 
cobertas com plásticos e os funcionários de bota branca. Perguntei se eles estavam 
trabalhando em algum frigorífico? Disseram que é a chuva que está fazendo que isso 
aconteça. A gente tem que fiscalizar e falta manutenção no hospital, pois nos corredores 
tinham goteiras. A chuva não foi fraca, só que lá é um hospital e não podemos ficar 
refém da chuva.  A gente tem que se prevenir antes. Daqui para frente entraremos no 
período de chuvas e se agora está pingando assim, quando chover para valer alagará o 
hospital.  A administração precisa olhar para nossa Saúde e fazer aquilo que tem que 
ser feito, ou seja, manutenção, ingerência com relação às medicações que vencem e são 
jogadas fora. Se a gente vive a tão falada crise, a gente também tem que se policiar, não 
deixar que as coisas aconteçam e que o dinheiro público vá para o ralo. As pessoas 
necessitam tanto de remédio que não é justo que eles sejam incinerados. Vamos fazer 
um trabalho e não deixar a coisa assim. Agora, não se dá o remédio para quem precisa e 
joga-se o remédio fora? É o princípio do contraditório não vai dar, mas deixa estragar? 
Não é por ai. Gostaria de falar que numa próxima sessão vou fazer uma indicação ao 
prefeito para dar isenção de IPTU às pessoas que sofreram com as enchentes. Tem 



pessoa que perdeu tudo. Estive visitando pessoas carentes que perderam tudo e que 
tiveram suas casas danificadas. Vou fazer uma indicação ao senhor prefeito e acredito 
que ele acatará e dará isenção às pessoas atingidas pelas chuvas da semana passada. 
Finalizando, quero parabenizar a ação da PRAVIDA, da Associação Comercial, da 
Lowell que mais uma vez mostrou serviço ajudando a população carente. Obrigado“ A 
seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARIO DA FONSECA : "Sr. Presidente, 
Srs., Vereadores, funcionários, público presente, boa noite. Venho à esta tribuna abordar 
alguns aspectos que aconteceram na cidade e para esclarecer alguns pontos levantados 
pelo vereador Carlinhos Sartori. Primeiramente, quero parabenizar com toda 
organização, com toda população itapirense que participou, organizou mais um desfile 
cívico na data do aniversário da cidade. É um desfile que foi realizado sob uma crise 
que vem assolando a prefeitura e que é de conhecimento de todos. Foi um desfile 
simples, mas bonito, porque aquela frase “é na simplicidade que se enxerga a beleza” 
foi vivida, porque foi um desfile simples e bonito, a população apoiou, tivemos presença 
maciça do povo nos desfiles, nos festejos em mais um aniversário da cidade. Quero 
parabenizar o presidente pela realização e concretização da ACALESP. Não pude estar 
presente por motivos particulares, mas estive presente logo na primeira reunião que 
aconteceu na Casa. Apoio a iniciativa, acho louvável a atitude do senhor. Não sou 
contra a ACALEP, acho que a nossa cidade, a nossa região, o nosso estado precisa de 
atitudes como essa. Parabenizo a todos que fazem aparte e que aderiram a esta idéia. É 
esse o caminho do entendimento, da união para que aconteçam as grandes realizações. 
Da mesma forma, o jogo da paz onde estivemos esse imprevisto, a delegação do São 
Paulo ao invés de se dirigir à Itapira dirigiu-se à Itatiba, mas mesmo assim o jogo foi 
realizado, pessoas permaneceram no estádio num dia  de muito calor. Quero aproveitar, 
devido ás notícias que saiu na imprensa da cidade, para lhe pedir, senhor presidente, 
tenho visto a iniciativa do senhor para arrumar as pontes de Eleutério – região vitimada 
por enchentes – nós estivemos lá, na época o Coronel Almeida contatou a Defesa Civil 
do estado, fez todos os trâmites para que aquela ponte fosse demolida e construída 
outra. Até essa Casa aprovou um projeto de lei. Não sei como ficaram esses trâmites. Já 
que o senhor está imbuído e o tem essa facilidade junto ao governo do Estado, gostaria 
que o senhor verificasse na Defesa Civil como estão os trâmites. Às vezes não há 
necessidade nem de tanta verba, a Defesa Civil tem uma verba própria para esse tipo de 
catástrofe ou acidente. É louvável a atitude do senhor, se não for pela Defesa Civil, se 
for por outro órgão tudo bem, a população precisa disso. Embora tenha sido uma 
catástrofe, uma tromba d'água que deu, como essa que tivemos agora no município, foi 
uma catástrofe, em trinta minutos choveu o equivalente se chove num dia. Daí 
realmente acontece essas coisas, por isso não se pode culpar ninguém, pois nenhuma 
cidade tem estrutura. ....Aparte concedido ao vereador Paulo Roberto Andrade: Quem 
solicitou minha interferência em Eleutério foi a própria população. A intenção é 
conseguir a verba para que a prefeitura possa realizar o fato. Mas, na verdade, o 
engenheiro esteve presente e constatou que as duas pontes estão com problemas de 
vazão. ...continuando o orador: A Defesa Civil mandou um engenheiro á época e eles 
constataram que tem problema, tem que fazer uma ponte aberta para evitar esse tipo de 
surpresa. Então, tem um trâmite na Defesa Civil de São Paulo. Com relação á essa 
chuva, isso acontece. Quero lamentar, pois o Carlinhos Sartori disse que caiu água no 
hospital, mas a quantidade de chuvas que tivemos – não vou dizer que os prédios da 
prefeitura são perfeitos e todos estruturados, porque não são e nunca foram – mas a 
gente procura no máximo possível resolver. Tem lugar que a gente nunca imaginou que 



um dia teria goteira, mas aconteceu. E não foi só na prefeitura, isso aconteceu nas 
empresas, nas nossas casas. A quantidade de chuva que caiu foi absurda. Tem calha que 
não suporta a vazão de água. Ás vezes o prédio nem é mal cuidado, é a calha que não 
suportou a vazão de água. É um absurdo vir aqui na tribuna e fazer política em cima 
disso. A questão dos remédios do hospital o vereador abordou essa questão em outra 
sessão. Remédio vencido que é incinerado. Já falei para ele, contatei a diretora da rede 
básica, a Tuê, ela disse que isso não é um problema só de Itapira. O governo do Estado 
manda remédios que não tem mais tanta utilidade assim na Saúde atual, antes de vencer 
nós contatamos outras cidades, perguntamos se elas estão com falta desse remédio para 
não incinerar. Outras cidades fazem a mesma coisa, mas acontece que  às vezes não 
tem uso e incinera. É preferível incinerar um remédio vencido do que passar ao 
paciente.  Agora, já falei isso na outra sessão e estou repetindo hoje. Então vereador, 
ninguém está desperdiçando, ninguém está jogando dinheiro fora. Isso acontece, sempre 
aconteceu, tem que melhorar, tem que otimizar? Tem. Mas não é só no município, tem 
que ser no Estado que repassa esses remédios ao município. Quero aproveitar esses 
minutos que me restam e quero esclarecer o seguinte. Tivemos um período muito difícil 
na prefeitura. Não foi só aqui em Itapira, mas todas as prefeituras do país. Uma crise 
enorme. A prefeitura atrasou alguns pagamentos, a prefeitura atrasou alguns repasses de 
convênios para as entidades. Uma vez disse nessa tribuna que o prefeito Toninho Belini 
não vai terminar o seu mandato, arrumar sua mala e ir embora para a cidade. O prefeito 
é de Itapira. Ele vai sair da prefeitura diferente de quando ele entrou, pois quando ele 
entrou a prefeitura devia  para todo mundo. Ele pagou todo mundo, pagou três ou 
quatro salários atrasados.  Hoje, andando pelas ruas da cidade, encontrei vários 
presidentes de entidades que têm convênios com a prefeitura. Eles me disseram que em 
quinze dias nós já recebemos duas parcelas que estavam atrasadas. Nós achávamos que 
não iríamos receber mais nada, como aconteceu algum tempo atrás.  Antigamente 
atrasava e não se pagava mais, só começava a pagar no próximo ano.  Agora não, o 
prefeito Toninho Belini está pagando o que está atrasado e o ano que vem pagará em 
dia. Teve crises? Teve, mas vamos sair dela com dignidade. Teve um requerimento 
nessa Casa quanto a isso. Quero usar da tribuna para dizer que estamos pagando o 
atrasado. As entidades já estão recebendo o atrasado.  Isso é administrar com 
responsabilidade, isso é respeitar o povo, é respeitar as entidades que tanto nos ajudam 
para a realização das funções que elas desenvolvem. Estamos pagando os atrasados sim 
e se Deus quiser estou torcendo para que possamos pagar esse atrasado antes de 
terminar o ano, para que o ano que vem possamos pagar o que é do ano que vem. Isso é 
administrar com responsabilidade, é ter compromisso com o cargo que exerce, é pagar o 
atrasado, é reconhecer que não pôde pagar, atrasou, mas vou pagar sim e é um direito 
que as entidades têm.  ....Aparte concedido à vereadora Sônia de Fátima Calidone dos 
Santos: Há uns oito anos aconteceu isso e o simples fato de uma presidente de uma 
entidade ter reclamado, ela ficou sem receber não só os atrasados, mas os devidos.  Só 
porque ela reclamou. Só para vermos a diferença de tratamento. ...continuando o orador: 
estamos pagando os atrasados e o ano que vem vamos entrar num novo ano com essa 
crise já superada. Em que pese a gente não ter aumento de IPTU, em que pese não ter 
aprovado o convênio da Unimed, vamos administrar com seriedade, honestidade como 
sempre fez essa administração. Finalizando, quero parabenizar o presidente da Casa 
pela ACALESP. Pode contar comigo, pode contar com todos os companheiros da 
bancada. Acredito que ninguém é contra a louvável iniciativa do senhor. Obrigado.” 
Não havendo nenhum Vereador inscrito para fazer uso da palavra no Pequeno 



Expediente, o Sr. Presidente declara-o encerrado e passa ao EXPEDIENTE . A seguir, o 
Sr. Presidente solicita ao Sr. Vereador LUIS HENRIQUE FERRARINI , para que da 
tribuna proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Isto feito o Sr. Presidente 
solicita ao 1º Secretário para que proceda a leitura das matérias constantes do 
Expediente. 1º) Projeto de Lei nº. 00121/2009.- Em que o Sr.  Prefeito Municipal 
submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Estima a Receita e 
Fixa a Despesa para o Exercício Financeiro de 2010. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 
COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de outubro de 2009. a)Paulo 
Roberto Andrade - Presidente.  2º) Projeto de Lei nº. 00122/2009.- Em que o Sr.  
Vereador Mauro Antonio Moreno submete à apreciação do Colendo Plenário 
propositura supra que Institui o "Dia Municipal do Poeta" no âmbito do Município de 
Itapira. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 27 de outubro de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente.  3º) 
Substitutivo nº 01/2009 ao Projeto de Lei Complementar nº 011/2009.- Altera e 
acrescenta dispositivos na Lei Complementar nº 3.648/04,  consolidada pela Lei 
Complementar nº 3.921/06, que dispõe sobre o Plano de Carreira e Remuneração e 
Estatuto do Magistério Público Municipal e dá outras providências. Autoria: Sônia de 
Fátima Calidone dos Santos. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 27 de outubro de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - 
Presidente. A seguir, não havendo mais nenhum substitutivo, o Sr. Presidente passa de 
imediato aos Votos de Pesares, Requerimentos e Indicações. Instante que o Vereador 
Mario da Fonseca requer e a Casa aprova por unanimidade, para que sejam lidas 
somente as ementas dos requerimentos e indicações, salvo aqueles que o Vereador 
solicitar na íntegra. 4º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00202/2009.- Voto de pesar 
pelo falecimento Sra. Florinda Stringetti Sapside. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 27 de outubro de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 5º) Requerimento 
Voto de Pesar nº. 00203/2009.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Wanda Cestari 
Rocha. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de outubro de 2009. a)Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. 6º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00204/2009.- Voto 
de pesar pelo falecimento Sr. Paulo Augusto Ribeiro. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 27 de outubro de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 7º) Requerimento 
Voto de Pesar nº. 00205/2009.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Motta 
Fernandes. Autoria. Luis Hermínio Nicolai. Décio da Rocha Carvalho DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de 
outubro de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 8º) Requerimento Voto de 
Pesar nº. 00206/2009.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Alberto Arcângelos. Autoria. 
Décio Da Rocha Carvalho.  DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE.  SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 27 de outubro de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - 
Presidente. 9º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00207/2009.- Voto de pesar pelo 
falecimento Sra. Janete Camargo. Autoria. Toninho Orcini.  DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de 
outubro de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 10º) Requerimento Voto de 
Pesar nº. 00208/2009.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Waldomiro Lopes Bueno. 
Autoria. Toninho Orcini.  DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE.  SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 27 de outubro de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - 



Presidente. A seguir, seguindo o que  dispõe  o  Regimento  Interno  da Casa, em 
seu artigo 77 e parágrafo 8º,  o  Sr.  Presidente procede homenagem póstuma 
guardando um minuto de  silêncio referentes aos votos de pesares lidos acima.  A  
seguir,  o Sr. Presidente passa de imediato aos Requerimentos.  11º) Requerimento 
nº. 00267/2009.- Congratulação com todos os servidores municipais da cidade pela 
passagem do 'Dia do Funcionário Público' celebrado recentemente. Autoria. Mauro 
Antonio Moreno.  DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE.  SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 27 de outubro de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - 
Presidente. 12º) Requerimento nº. 00268/2009.- Congratulação com o diretor da 
publicação 'Ponto de Encontro', Adolfo Fonseca pela celebração de um ano de 
circulação da revista. Autoria. Luis Henrique Ferrarini.  DESPACHO: APROVADO 
POR UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de outubro de 2009. 
a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 13º) Requerimento nº. 00269/2009.- 
Congratulação com toda diretoria e funcionários do Laboratório Cristália por 
recebimento do prêmio de empresa mais inovadora do país. Autoria. Luis Henrique 
Ferrarini.  DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE.  SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 27 de outubro de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 14º) 
Requerimento nº. 00270/2009.- Congratulação com a diretoria do Lions Clube de 
Itapira por ceder a sua sede e colaborar na campanha de doação de sangue. Autoria. 
Luis Henrique Ferrarini.  DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE.  SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 27 de outubro de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - 
Presidente. 15º) Requerimento nº. 00271/2009.- Congratulação com o gerente de 
produção da empresa Estrela, extensivo á toda a diretoria e funcionários, pelo 
crescimento da mesma registrado este ano. Autoria. Luis Henrique Ferrarini.  
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 27 de outubro de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 16º) Requerimento 
nº. 00272/2009.- Voto de Congratulação com os organizadores e comitivas participantes 
da 18ª Romaria a Pé até Aparecida. Autoria. Luis Henrique Ferrarini.  DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de 
outubro de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 17º) Requerimento nº. 
00273/2009.- Voto de Congratulação com toda a diretoria da ONG Pravida pela doação 
de computadores à entidades da cidade. Autoria. Luis Henrique Ferrarini.  
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 27 de outubro de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 18º) Requerimento 
nº. 00274/2009.- Voto de Congratulação com os organizadores do 'Tropé - Festival de 
Teatro de Rua'. Autoria. Luis Henrique Ferrarini.  DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de outubro de 2009. a)Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. 19º) Requerimento nº. 00275/2009.- Oficiar aos órgãos 
competentes do Governo do Estado solicitando de maneira urgente tomar medidas para 
a manutenção das estradas rurais de Itapira. Autoria. Décio Da Rocha Carvalho.  
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 27 de outubro de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 20º) Requerimento 
nº. 00276/2009.- Oficiar a direção da Usina Virgolino de Oliveira para que sua direção 
tome medidas e determine a limpeza de um terreno de sua propriedade que faz divisa 
com o bairro Humberto Carlos Passarela. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 27 de outubro de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 21º) Requerimento 
nº. 00277/2009.- Requer, nos termos e prazos estabelecidos no Artigo 5º, Inciso 



XXXIII, da Constituição Federal, Artigo 36, parágrafo único, e Artigo 64, Inciso XIV 
da LOMI, informações do Sr. Prefeito sobre os motivos da demissão de estagiários que 
atuavam na secretaria Municipal de Esportes. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  A 
seguir, a vereadora Sônia de Fátima Calidone dos Santos manifesta interesse em discutir 
a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 27 de outubro de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 22º) 
Requerimento nº. 00278/2009.- Oficiar o DER (Departamento de Estrada e Rodagens), 
responsável pela conservação da SP-147, solicitando construção  de eficiente trevo de 
acesso ao perímetro urbano pelo bairro Istor Luppi. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 27 de outubro de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 23º) Requerimento 
nº. 00279/2009.- Voto de Congratulação com todos os organizadores da IV Olimpíada 
dos Ex-alunos do IEESO pela brilhante realização do evento. Autoria. Luis Henrique 
Ferrarini. Carlos Alberto Sartori DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE.  
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de outubro de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - 
Presidente. 24º) Requerimento nº. 00280/2009.- Voto de Congratulação com toda a 
direção e equipe da ONG Pravida e Associação Comercial pela brilhante ação social 
denominada SOS. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de outubro de 2009. a)Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. 25º) Requerimento nº. 00281/2009.- Voto de 
Congratulação com toda a diretoria e conselho fiscal da ACALESP, pela sua instituição 
oficial. Autoria. Cleber Borges.  DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de outubro de 2009. a)Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. 26º) Indicação nº. 00301/2009.- Sugere execução de 
serviços essenciais para o bairro do Istor Luppi a pedido de moradores. Autoria. Carlos 
Alberto Sartori.  DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 27 de outubro de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 27º) 
Indicação nº. 00302/2009.- Indica ao Sr. Prefeito viabilizar junto à empresa Itajaí obras 
para cobertura de pontos de ônibus no bairro José Secchi. Autoria. Carlos Alberto 
Sartori.  DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 27 de outubro de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente.  28º) 
Indicação nº. 00303/2009.- Indica ao Sr. Prefeito determinar ao setor competente a 
retirada de tocos de árvores no canteiro central da Avenida Brasil, no trecho que corta o 
bairro José Secchi. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  DESPACHO: APROVADA 
POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de outubro de 2009. 
a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 29º) Indicação nº. 00304/2009.- Sugere ao Sr. 
Prefeito determinar serviços de limpeza ao redor dos bairros Istor Luppi e Antônio 
Tonolli Autoria. Carlos Alberto Sartori.  DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de outubro de 2009. a)Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. 30º) Indicação nº. 00305/2009.- Sugere ao Sr. Prefeito 
determinar ao setor competente da Prefeitura que realize o asfaltamento do trecho de 
acesso que liga a rodovia SP-147 ao bairro Istor Luppi. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  
A seguir, a vereadora Sônia de Fátima Calidone dos Santos manifesta interesse em 
discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 27 de outubro de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - 
Presidente. 31º) Deputado Estadual Vaz de Lima.- Cumprimenta a população e 
autoridades pelo aniversário de Itapira. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 27 de outubro de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 32º) 



Deputado Estadual Rogério Nogueira.- Cumprimenta a população e autoridades pelo 
aniversário de Itapira. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 
de outubro de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 33º) João Francisco 
Fantinato Pansani - Diretor SESI Mogi Guaçu.- Cumprimenta a população e 
autoridades pelo aniversário de Itapira. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 27 de outubro de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 34º) 
Selma Baptista Oliveira Rocha de Andrade - Presidente da Sociedade Auxiliadora 
Fermina - Igreja Presbiteriana.- Cumprimenta a população e autoridades pelo 
aniversário de Itapira. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 
de outubro de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 35º) Rita de Cássia Vieira 
de Godoy - Presidente do Comtur.- Convida os Vereadores para a escolha da Miss 
Itapira Model e Miss teen Itapira, que será realizada no dia 31 de outubro, no Clube da 
Saudade. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de outubro de 
2009. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente.  36º) Cristina Helena Silva Gomes - 
Sindicato dos  Servidores Públicos Municipais de Itapira.- Convida os Srs., 
Vereadores para participarem da Festa do Servidor Público, que se realizará no dia 30 
de outubro, no Almoxarifado. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 27 de outubro de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 37º) Helder Fabiano 
Lanzoni e Elvis Francisco Lanzoni - Motozito.- Agradecem ao voto de congratulação 
recebido da Câmara Municipal. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 27 de outubro de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 38º) Sebastião 
Misiara - Presidente da UVESP.- Convite para participar do 5º Encontro Estadual de 
Lideranças Femininas, a realizar-se no Hotel Bourbon Ibirapuera, em São Paulo nos 
dias 28 e 29 de outubro. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 
de outubro de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 39º) Ministério da Saúde 
Nº Ref.  691594/MS/SE/FNS, 695584/MS/SE/FNS, 702832/MS/SE/FNS.- Recursos 
Financeiros do Fundo Nacional de Saúde, em cumprimento ao art. 1º da Lei nº 9.452, de 
20/03/1997, no valor de R$ 15.975,00. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 27 de outubro de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente.  40º) 
Câmara dos Deputados.- Prefeitura Municipal de Itapira - Convênio 623337 - 
Empenho 001443 - Construção de unidades habitacionais para população rural, no valor 
de R$ 2.467,55 DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de 
outubro de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente.  Esgotadas as matérias 
constantes do Expediente, o  Sr. Presidente suspende  a  Sessão  por  15  minutos  a  
fim  de organizar a pauta da Ordem do Dia. (SUSPENSA).  Reiniciada a Sessão, após 
verificação de "quorum", o Sr. Presidente declara encerrado o Expediente e passa à = 
ORDEM DO DIA = 1º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0066/2009.- Dispõe 
sobre a proteção do Meio Ambiente na comercialização, na troca e no descarte de óleo 
lubrificante e dá outras providências. Autoria: Cleber Borges.  Pela ordem o Vereador 
CLEBER BORGES: “ Seria desnecessário discutirmos o projeto, pois ele é muito bom, 
mas é importante que ele não este em dissonância com o código. Qual a previsão da 
chegada do código, porque já adiei duas vezes meu projeto.” A seguir, pela ordem, o 
vereador MARIO DA FONSECA: A questão é que o código está no jurídico e é uma 
matéria complexa e para o município instituir tem que estar tudo correto.  Não posso te 
dar uma previsão, porque depois que ele chegar teremos que estudá-lo e demora muito 
tempo. O que sugiro é que aprovemos este projeto e depois se o código regulamentar, a 
gente revoga o projeto ou vamos acertando. Não vejo problema a gente votar o projeto. 
Não sei se vai aprovar ou não, acho que o código nem regulamenta essa matéria.  Falo 



isso porque alguns projetos do executivo que vieram a esta Casa serão objeto de 
regulamentação do código, mas que estão valendo e vigorando.”   Pela ordem o 
Vereador CLEBER BORGES: “Esse projeto vai proteger o meio ambiente. Os estudos 
indicam que o óleo que caem no solo – inclusive aquele óleo descartado dos postos e 
empresas e isso acontece de forma descarada – não tem mais recuperação. Vou pedir o 
adiamento por mais trinta dia para esperarmos resolver isso. A seguir, pela ordem o 
Vereador MARIO DA FONSECA: Comprometo-me em verificar o andamento do 
código.” A seguir, pela ordem, o Vereador Cleber João da Silva Borges requer e a Casa 
aprova por unanimidade para que a presente matéria seja adiada por 30 dias para 
melhores estudos. DESPACHO: ADIADO POR 30 DIAS. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 27 de outubro de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 2º) Em única 
discussão o Requerimento nº 00251/2009.- Requer, nos termos e prazos estabelecidos 
no Artigo 5º, Inciso XXXIII, da Constituição Federal, Artigo 36, parágrafo único, e 
Artigo 64, Inciso XIV da LOMI, informações do Sr. Prefeito quanto a falta de 
medicamentos na rede pública municipal de saúde. Autoria: Carlos Alberto Sartori.  A 
seguir o Sr Presidente coloca em votação a matérias. Aprovada menos 2 votos, sendo da 
Vereadora Sônia de Fátima Calidone dos Santos e do Vereador Luis Hermínio Nicolai. 
A seguir faz justificativa de voto a Vereadora Sônia de Fátima Calidone dos Santos: 
“Causa-me espécie não saber que o está faltando medicamento porque o governo do 
estado e o governo federal não está mandando esses medicamentos por isso eles estão 
faltando. Como eu sei que eles estão faltando por conta disso, eu votei contra.” 
DESPACHO: APROVADO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de outubro de 
2009. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 3º) Em única discussão o Requerimento 
nº 00252/2009.- Requer, nos termos e prazos estabelecidos no Artigo 5º, Inciso XXXIII, 
da Constituição Federal, Artigo 36, parágrafo único, e Artigo 64, Inciso XIV da LOMI, 
informações do Sr. Prefeito quanto a a obra realizada na escola João Simões Autoria: 
Cleber Borges.  DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 27 de outubro de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 4º) 
Em única discussão o Requerimento nº 00277/2009.- Requer, nos termos e prazos 
estabelecidos no Artigo 5º, Inciso XXXIII, da Constituição Federal, Artigo 36, 
parágrafo único, e Artigo 64, Inciso XIV da LOMI, informações do Sr. Prefeito sobre os 
motivos da demissão de estagiários que atuavam na secretaria Municipal de Esportes. 
Autoria: Carlos Alberto Sartori.  DESPACHO: COM VISTAS À VEREADORA 
SÔNIA DE FÁTICA CALIDONE DOS SANTOS .  SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 27 de outubro de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 5º) Em única 
discussão a Indicação nº 00299/2009.- Sugere ao Sr. Prefeito a retirada de um pinheiro 
na Praça Riachuelo a pedido dos moradores. Autoria: Carlos Alberto Sartori.  A seguir 
pela ordem do Vereador Carlos Alberto Sartori: “Fiz contato com o departamento 
competente da prefeitura e assim que o caminhão da CPFL estiver na região será feita 
uma poda adequada e não a retirada dele. Portanto, vou retirar a indicação.” 
DESPACHO: RETIRADA PELO AUTOR . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de 
outubro de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 6º) Em única discussão a 
Indicação nº 00305/2009.- Sugere ao Sr. Prefeito determinar ao setor competente da 
Prefeitura que realize o asfaltamento do trecho de acesso que liga a rodovia SP-147 ao 
bairro Istor Luppi. Autoria: Carlos Alberto Sartori.  DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de outubro de 2009. a)Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. (Nota: Todos os pronunciamentos dos Srs., Vereadores 
foram transcritos em sua integra). Esgotadas as matérias constantes da pauta da Sessão, 



o Sr. Presidente agradece a Deus, as presenças dos senhores Vereadores, dos 
funcionários, da imprensa, bem como do público que prestigiou os trabalhos desta noite, 
e dá por encerrada a Sessão. DO QUE, PARA CONSTAR, LAVROU-SE ESTA ATA. 


