
ATA DA 20ª Sessão Ordinária, realizada aos 18 de junho de 2013. Presidente: CARLOS 

ALBERTO SARTORI; 1º Secretário: MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA. 2º 
Secretário: JULIANO FELICIANO. À Hora Regimental, verificando-se pelo "Livro de 

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

ALBERTO SARTORI, CÉSAR AUGUSTO DA SILVA, DÉCIO DA ROCHA 

CARVALHO, JOILSON BATISTA MILITÃO DA SILVA, JULIANO FELICIANO, 

LUIZ ANTONIO MACHADO, MARCOS PAULO DA SILVA, MAURÍCIO 

CASSIMIRO DE LIMA, PEDRO TADEU STRINGUETTI e RAFAEL DONIZETE 

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

presente Sessão, e dá inicio imediato ao PEQUENO EXPEDIENTE. Como primeiro 
orador inscrito, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Boa 

noite senhor presidente, senhores vereadores, público presente, imprensa escrita e falada. 

Venho a esta tribuna para falar sobre uma indicação que faz referência a vacinação dos 

professores da rede municipal de ensino contra a gripe H1N1. Devido ao imenso número de 
crianças da rede municipal de ensino e a confirmação de alguns casos em relação a gripe 

H1N1 em nosso município, acredito que essa vacinação é de grande valia para a prevenção 

desse tipo de doença. Parte de nossas crianças já foram vacinadas. Então, gostaria de 

aproveitar esse momento para falar que a vacinação em nossos professores também é muito 
importante. Peço o apoio dos demais vereadores para que essa indicação se concretize o 

mais rápido possível. Também venho a esta tribuna para dizer que acabei de receber um 

ofício da Secretaria de Educação. Estou elaborando um projeto de lei relacionado aos 

voluntários da escola. Para que seja realizado um bom trabalho nas escolas é necessário a 
participação dos pais. Atualmente existem poucos voluntários em nossa cidade. A Sra. 

Aparecida é voluntária há muito tempo, mas há alguns dias a mesma teve alguns problemas 

em relação ao termo de adesão. A única exigência solicitada para a Sra. Aparecida foi para 

que a mesma protocole a solicitação na Prefeitura Municipal. Gostaria de ler um trecho do 
ofício que recebi há poucos instantes. 'Em atenção ao processo 6.945/13, de 14 de Junho de 

2013, informamos a vossa excelência que a simples adesão do projeto Amigos da Escola 

não isenta a Sra. Aparecida Jesus Pereira na determinada lei que dispõe sobre o serviço 

voluntário. Nesse sentido, a Sra. Aparecida deverá apresentar junto a Secretária de 
Educação um projeto de trabalho especificando as atividades a serem desenvolvidas bem 

como a unidade escolar de interesse e horário de trabalho pretendido.' Tudo bem. A 

implantação de determinada grade é plausível, mas antes de protocolar, acredito que tudo 

deve ser explicado detalhadamente. Gostaria de deixar registrada essa dica para a chefa de 
ensino fundamental. É um desabafo, pois muitas pessoas estão com problemas em relação a 

esse tipo de termo de adesão. O projeto de acessibilidade envolve muitas pessoas. É uma lei 

federal que foi adaptada em nossa cidade. Fico muito contente em ver esta Casa de Lei 
lotada. Manifestação pacífica é democracia. Acredito que devemos lutar pelos nossos 

direitos. Destruir o patrimônio público acaba afetando a população em geral. Muito 

obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. JULIANO FELICIANO: “Boa 

noite senhor presidente, senhores vereadores, público presente, imprensa escrita e falada. 
Faço uso desta tribuna para apresentar o meu projeto de lei que recebeu parecer favorável 

nas comissões. O projeto faz referência a disponibilização de um caixa eletrônico adaptado 

aos cadeirantes. Peço para que os vereadores aprovem o projeto e assim possamos 

concretizar mais esse benefício aos portadores de deficiência. São pequenos problemas, 
mas de grande importância para nossos deficientes. Também venho a esta tribuna para 

apresentar a minha indicação relacionada ao bairro Jardim Itamaracá. A indicação sugere a 

revitalização nas proximidades da Praça Leopoldina. A construção de um calçadão e a 

implantação de três postes de iluminação é muito plausível. É notório que muitas pessoas 
transitam pela localidade. Espero que o nosso prefeito acate a ideia. Gostaria de deixar 

registrado um grande abraço a população do Jardim Itamaracá e agradecer a Mônica da 



empresa Itajaí, pois a mesma disse que atenderá a minha solicitação o mais rápido possível. 

Obrigado e boa noite.” Não havendo mais nenhum Vereador inscrito para fazer uso da 
palavra no Pequeno Expediente, o Sr. Presidente declara-o encerrado e passa ao 

EXPEDIENTE. A seguir, o Sr. Presidente solicita ao Sr. Vereador LUIZ ANTONIO 

MACHADO para que da tribuna proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. 1º) Em 

discussão e votação a Ata da 19ª Sessão Ordinária, realizada no dia 11 de Junho de 

2013. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 18 de Junho de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. Em seguida o Sr. 

Presidente solicita do primeiro secretário para que proceda a leitura das matérias constantes 

do Expediente. Passamos aos Ofícios: 2º) Ofício SG-DAO nº 259/2013, de autoria do Sr. 
Prefeito Municipal, que solicita a retirada do Projeto de Complementar nº 06/2013, que 

Cria a Secretaria de Desenvolvimento Econômico na estrutura administrativa da Prefeitura 

Municipal e ´dá outras providências, para melhores estudos. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 18 de Junho de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 
A seguir, o Sr. Presidente solicita para que o 1º Secretário faça a leitura do Projeto de lei 

Complementar nº 06/2013. 3º) Projeto de Lei Complementar nº. 006/2013.- Em que o Sr. 

José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que 

Cria a Secretaria de Desenvolvimento Econômico na estrutura administrativa da Prefeitura 
Municipal e dá outras providências. DESPACHO: RETIRADO PELO AUTOR. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 19 de Junho de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

Não havendo mais Ofícios, o Sr. Presidente passa a leitura dos Projetos de Lei. 4º) Projeto 

de Lei nº. 00135/2013.- Em que o Sr. Carlos Alberto Sartori submete à apreciação do 
Colendo Plenário propositura supra que Denomina via pública do Condomínio Bilato, no 

bairro dos Pires, de BERTA LUIZA CALEFE POLETINI. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Junho de 2013. 

a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 5º) Projeto de Lei nº. 00136/2013.- Em que o Sr. 
Rafael Donizete Lopes submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de fixação de placas ou cartazes, em local visível, em todas 

as maternidades e hospitais da rede pública ou particular do município de Itapira, contendo 

informação da obrigatoriedade e gratuidade da realização dos exames de triagem neonatal. 
DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

19 de Junho de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 6º) Projeto de Lei nº. 

00137/2013.- Em que o Sr. Rafael Donizete Lopes submete à apreciação do Colendo 

Plenário propositura supra que Institui o Dia Municipal em memória as vítimas de 
acidentes e doenças do trabalho e o Dia Municipal da Saúde e Segurança do Trabalho no 

calendário de Itapira e dá outras providências. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Junho de 2013. a) Carlos 
Alberto Sartori – Presidente. 7º) Projeto de Lei nº. 00138/2013.- Em que o Sr. José 

Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que 

Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 30.000,00. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Junho de 2013. 
a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 8º) Projeto de Lei nº. 00139/2013.- Em que o Sr. 

José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que 

Autoriza doação de imóveis sem encargos ao DER/SP - Departamento de Estrada e 

Rodagem do Estado de São Paulo. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. 
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Junho de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. - Não havendo mais Projetos Lei passamos às Emendas. 9º) Emenda Aditiva 

de nº. 001/2013 ao Projeto de Lei nº 128/2013.- Acrescenta inciso IX ao Art. 1º ao Projeto 

de Lei nº 128/2013, que excepciona desdobros em condições e prazos que menciona. Autor: 
Juliano Feliciano. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 18 de Junho de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. Não 



havendo mais Emendas, o Sr. Presidente passa à leitura dos Pareceres. 10º) PARECER nº. 

146/2013.- Ao Projeto de Resolução nº 03/2013.- A Mesa Diretora da Câmara Municipal, 
instada que foi por força de dispositivos do Regimento Interno da Casa, a exarar parecer ao 

Projeto de Resolução n° 03/13, de autoria do Vereador Rafael Donizete Lopes, que "Altera 

a alínea "b" do inciso I do Art. 20, da Resolução 153, de 17 de setembro de 1990 - 

Regimento Interno da Câmara Municipal", após acurados estudos sobre o teor da matéria, 
acordou por exarar parecer favorável a propositura, tendo em vista que inexiste 

impedimento legal que lhe inquine a tramitação. Na verdade, a alteração vem acrescentar a 

nomenclatura da Comissão de Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde e 

Promoção Social, acrescentando-se Esporte e Lazer, inexistindo, portanto, óbice de 
natureza constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, 

deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. DESPACHO: À ORDEM DO 

DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Junho de 2013. a) 

Carlos Alberto Sartori - Presidente. 11º) PARECER nº. 147/2013.- Ao Projeto de Lei nº 

36/2013.- As Comissões Signatárias, que a este subscrevem, instadas que foram a exarar 

parecer ao Projeto de Lei nº 36/2013, de autoria do nobre Vereador Rafael Donizete Lopes, 

que "Dispõe sobre a criação do Programa Municipal de qualidade de vida do servidor 

público", são de parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, 
legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, todavia, deixam a critério 

do Colendo Plenário. É este o parecer. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA 

PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Junho de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori - Presidente. 12º) PARECER nº. 148/2013.- Ao Projeto de Lei nº 

106/2013.- As Comissões Signatárias, que a este subscrevem, instadas que foram a exarar 

parecer ao Projeto de Lei nº 106/2013, de autoria do nobre Vereador Carlos Alberto Sartori, 

que "Dispõe sobre a proibição do uso de aparelhos de som, portáteis ou instalados em 

veículos automotores estacionados, nas vias e logradouros públicos, nos horários e nas 
condições que estabelece, e dá outras providências.", após minudentes e acurados estudos 

sobre o teor da matéria, acordaram por exarar parecer favorável, eis que inexiste 

impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. 

Quanto ao mérito, todavia, deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer.  
DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 18 de Junho de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 13º) PARECER nº. 

149/2013.- Ao Projeto de Lei nº 109/2013.- As Comissões Signatárias, que a este 

subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 109/2013, de autoria 
do nobre Vereador Marcos Paulo da Silva, que "Dispõe sobre a remoção de veículos 

automotores abandonados no Município de Itapira, nas condições que especifica", após 

minudentes e acurados estudos sobre o teor da matéria, acordaram por exarar parecer 
favorável, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe 

inquine a tramitação. Quanto ao mérito, todavia, deixam a critério do Colendo Plenário. É 

este o parecer. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 18 de Junho de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 
14º) PARECER nº. 150/2013.- Ao Projeto de Lei nº 122/2013.- As Comissões 

Signatárias, que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 

122/2013, de autoria dos nobres Vereadores Rafael Donizete Lopes e Joilson Batista 

Militão da Silva, que "Dispõe sobre o reconhecimento como manifestação cultural da 
música e dos eventos gospel no município de Itapira e dá outras providências.", após 

minudentes e acurados estudos sobre o teor da matéria, acordaram por exarar parecer 

favorável, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe 

inquine a tramitação. Quanto ao mérito, todavia, deixam a critério do Colendo Plenário. É 
este o parecer. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 18 de Junho de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 



15º) PARECER nº. 151/2013.- Ao Projeto de Lei nº 123/2013.- As Comissões 

Signatárias, que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 
123/2013, de autoria dos nobres Vereadores Rafael Donizete Lopes e Maurício Cassimiro 

de Lima, que "Institui a semana municipal de prevenção ao câncer bucal no município de 

Itapira e dá outras providências", após minudentes e acurados estudos sobre o teor da 

matéria, acordaram por exarar parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem 
constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, todavia, 

deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. DESPACHO: À ORDEM DO 

DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Junho de 2013. a) 

Carlos Alberto Sartori - Presidente. 16º) PARECER nº. 152/2013.- Ao Projeto de Lei nº 

132/2013.- As Comissões Signatárias, que a este subscrevem, instadas que foram a exarar 

parecer ao Projeto de Lei nº 132/2013, de autoria do nobre Vereador Juliano Feliciano - 

Águas-Suco, que "Dispõe sobre disponibilidade de caixas eletrônicos adaptados aos 

cadeirantes", após minudentes e acurados estudos sobre o teor da matéria, acordaram por 
exarar parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal ou 

jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, todavia, deixam a critério do 

Colendo Plenário. É este o parecer. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA 

SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Junho de 2013. a) Carlos Alberto 
Sartori - Presidente. 17º) PARECER nº. 153/2013.- Ao Projeto de Lei nº 134/2013.- As 

Comissões Signatárias, que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao 

Projeto de Lei nº 134/2013, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Altera o item 2 

do art. 1º da Lei 4.708/11 que denomina rua de Deolinda Maria de Jesus.", são de parecer 
favorável à matéria, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica 

que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, todavia, deixam a critério do Colendo 

Plenário. É este o parecer. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Junho de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - 
Presidente. 18º) PARECER nº. 154/2013.- Ao Projeto de Lei nº 94/2013.- As Comissões 

Signatárias, que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 

94/2013, de autoria do nobre Vereador Rafael Donizete Lopes, que "Dispõe sobre a criação 

do projeto "Palco da Gente", destinado a estimular as atividades culturais.", acordaram por 
REQUERER mais 30 dias de adiamento para melhores estudos sobre o teor da propositura. 

É este o parecer. A seguir, o Sr. Presidente coloca em votação o Parecer. Aprovado por 

unanimidade. DESPACHO: COMO REQUER. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de 

Junho de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 19º) PARECER nº. 155/2013.- Ao 

Projeto de Lei nº 120/2013.- As Comissões Signatárias, que a este subscrevem, instadas 

que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 120/2013, de autoria do nobre Vereador 

Rafael Donizete Lopes, que "Institui a Semana de Combate à Obesidade Infantil, a ser 
realizada anualmente preferencialmente na semana do dia 11 de outubro, Dia Mundial de 

Combate à Obesidade.", acordaram por REQUERER mais 15 dias de adiamento para 

melhores estudos sobre o teor da propositura. É este o parecer. DESPACHO: COMO 

REQUER. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Junho de 2013. a) Carlos Alberto 
Sartori – Presidente. 20º) PARECER nº. 156/2013.- Ao Projeto de Lei nº 124/2013.- As 

Comissões Signatárias, que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao 

Projeto de Lei nº 124/2013, de autoria dos nobres Vereadores Maurício Cassimiro de Lima 

e Rafael Donizete Lopes, que "Dispõe sobre a reserva de vagas em estacionamentos de nas 
áreas especiais de estacionamento “Zona Azul”, para gestantes, no âmbito do Município de 

Itapira.", acordaram por REQUERER 15 dias de adiamento para melhores estudos sobre o 

teor da propositura. É este o parecer. DESPACHO: COMO REQUER. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 18 de Junho de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 21º) 
PARECER nº. 157/2013.- Ao Projeto de Lei nº 130/2013.- As Comissões Signatárias, 

que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 130/2013, 



de autoria dos nobres Vereadores Rafael Donizete Lopes e Marcos Paulo da Silva, que 

"Dispõe sobre o programa de aproveitamento de madeira de podas de árvores no Município 
de Itapira", acordaram por REQUERER 15 dias de adiamento para melhores estudos sobre 

o teor da propositura. É este o parecer. DESPACHO: COMO REQUER. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 18 de Junho de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 22º) 

PARECER nº. 158 /2013.- Ao Projeto de Lei nº 131/2013.- As Comissões Signatárias, 
que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 131/2013, 

de autoria dos nobres Vereadores Rafael Donizete Lopes e Carlos Alberto Sartori, que 

"Cria espaço para leitura em braile na biblioteca municipal", acordaram por REQUERER 

15 dias de adiamento para melhores estudos sobre o teor da propositura. É este o parecer. 
DESPACHO: COMO REQUER. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Junho de 2013. 

a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

MARCOS PAULO DA SILVA: “Gostaria de deixar claro que o adiamento de alguns 

projetos é necessário para que estudos sejam realizados. Não devemos aprovar os projetos 
sem a realização de estudos... Desculpa, filho... Quero apenas explicar a situação para 

vocês... Peço um pouco de atenção... Gostaria de dizer que estaremos conversando com 

vocês após o Expediente... A indicação que faz referência a vacinação dos professores é 

muito importante. Nossas crianças serão beneficiadas... Peço a compreensão de todos... Não 
tiro a razão de ninguém. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL 

DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. Conforme falei com o Henrique, gostaria 

imensamente de também conversar com os demais. O que observamos nessa última semana 

é uma manifestação popular. Essa manifestação é o anseio de uma população que está 
acordando para defender aquilo que ela acha que é melhor para todos. Essa reivindicação 

chegou ao limite. Enquanto nosso país joga muito dinheiro para a construção de estádios de 

futebol a nossa população acaba sendo prejudicada. Enquanto o presidente da FIFA alegar 

que o futebol é mais importante que a manifestação popular... Precisamos nos ater a isso. 
Vamos discutir os problemas de nossa cidade. Agradecemos a todos vocês. Queiram ou não 

queiram, acredito que fomos eleitos por vocês. Gostaria de conversar com vocês. 

Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. CÉSAR AUGUSTO DA SILVA: 

“Boa noite a todos. Como já disse anteriormente, venho a esta tribuna para reforçar a minha 
ideia. Em vez da contratação de cinco secretários, por que a não contratação de cinco 

médicos?... Acho que o nosso prefeito pensará muito bem nesse assunto. Quem sabe ele 

não muda de opinião com essa manifestação. Conto com o apoio de vocês. Obrigado.” A 

seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. JULIANO FELICIANO: “Boa noite a todos... 
Gostaria de solicitar a atenção de todos por um minuto. É notório que a população está 

cansada. Devemos refletir e tomar mais atitudes em relação a solicitação de vocês. Diante 

de tudo, acredito que a população do Brasil em geral está muito cansada. Todos estão 
querendo mudança. A população de nossa cidade também não poderia ser diferente. A 

mudança deve começar por nós... Acredito que haverá uma reunião entre os vereadores 

para que o problema seja resolvido. Amanhã irei até o gabinete do prefeito fazer com que o 

mesmo convoque uma reunião. A reivindicação de vocês será encaminhada até ao prefeito. 
O prefeito deve tomar algumas decisões com urgência. Estive passando por atendimento no 

Hospital Municipal e pude constatar in loco que existe um grande problema relacionado ao 

atendimento. Vamos sentar, conversar e chegar a um determinado acordo. Gostaria de 

deixar registrado o meu comprometimento para com todos vocês. Obrigado.” Tendo em 
vista a impossibilidade de continuar os trabalhos devido ao protesto realizado na Câmara 

Municipal, esta presidência encerra os trabalhos ainda no Expediente e informa que as 

matérias constantes na pauta retornarão na sessão seguinte a fim de serem discutidas e 

votadas. (Nota: Todos os pronunciamentos dos Srs., Vereadores foram transcritos em sua 
íntegra). Esgotadas as matérias constantes da pauta da Sessão, esta presidência agradece a 

presença dos senhores vereadores, do público que prestigiou os trabalhos desta noite, da 



imprensa escrita, a Rádio Clube de Itapira e seus colaboradores, internautas, os 

funcionários da Casa, e declaro encerrado os trabalhos da presente sessão. DO QUE, PARA 

CONSTAR, LAVROU-SE ESTA ATA. 

 

 

 

 


