
ATA DA 1ª Sessão Ordinária, realizada aos 02 de fevereiro de 2017. Presidente: 

MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA; 1º Secretário: RAFAEL DONIZETE LOPES. 2ª 

Secretária: ELISABETH DONISETE MANOEL. À Hora Regimental, verificando-se 

pelo "Livro de Chamada", haver número legal, estando presentes os Vereadores Srs. 

ANTONIO MARANGONI NETO, CARLOS ALBERTO SARTORI, CÉSAR 

AUGUSTO DA SILVA, DIRCEU DE OLIVEIRA, ELISABETH DONISETE 

MANOEL, LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA, LUIS HERMÍNIO NICOLAI, 

MARISOL DE FATIMA GARCIA RAPOSO, MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA 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 primeira oradora inscrita, faz uso da palavra a Vereadora Sra. 

ELISABETH DONISETE MANOEL: “Boa noite a todos. Senhor presidente, senhores 

vereadores, imprensa falada e escrita, público aqui presente. É com imensa satisfação e 

felicidade que inauguro minha participação nesta tribuna no Pequeno Expediente desta 

Casa. Falo com felicidade porque posso agora dar voz a minha atuação nas últimas 

votações que tivemos aqui a respeito da eleição da Câmara e do afastamento do senhor 

prefeito. Apesar de tudo o que foi veiculado nos diversos meios de comunicação, o que 

poucas pessoas sabem é a franca perseguição pessoal, política e sexista que venho 

passando. Venho, portanto, tornar pública a minha situação desde o dia 1º de janeiro deste 

ano. Esta bancada da situação, caros colegas, viu o Deputado Estadual Barros Munhoz, aos 

berros, gritar comigo numa pequena sala onde eu era a única mulher. Nenhum deles, 

sequer, teve a decência de pedir respeito. Ao contrário, pois todos, em silêncio, 

compactuaram com o assédio por mim sofrido. Ali também estava o senhor prefeito que 

naquela ocasião, salvo engano, já tinha sua esposa acamada, tanto que justificou sua 

ausência na sessão de posse. Pois bem. Por não ter me curvado aos mandos do Deputado 

que se diz líder regional do PSDB passei a ser atacada pelos meus colegas nas redes sociais, 

recebi ameaças de expulsão e, além disso, até o nome de meu amado e falecido pai foi 

proferido em vão. Ao senhor Barros Munhoz, peço que pense muito bem antes de falar 

qualquer coisa de minha família novamente. Nada parou por aí. Não é de hoje que o 

presidente desta Casa tem um discurso pacificador direcionado à imprensa local. Não é 

mesmo? O que vocês não sabem é que ele, atrás das cortinas, se apropriou de algumas das 

minhas propostas de campanha. Não é mesmo, Dr. Maurício? São propostas que 

beneficiariam a população em seu próprio nome. O presidente desta Casa fez isso 

justamente para que eu não pudesse ser autora das mesmas. Sabe, então, o mamógrafo e 

algumas de minhas propostas que estavam em meu material de campanha? Acho que 

muitas pessoas receberam em suas casas. Tais propostas foram usurpadas pelo presidente 

desta Casa. Fui brutalmente perseguida apenas por não ter seguido as ordens impostas pelo 

deputado, uma vez que ele queria que eu apoiasse o Maurício como candidato a 

presidência. Por outro lado, fui acusada de conchavo com a oposição. Agora, eu pergunto: 

Teve conchavo? O vereador César, por muitas vezes se manifestou publicamente afirmando 

que eu, sequer, lhe pedi voto para ocupar o cargo da presidência. Agora, se a oposição 

havia ou não fechado a votação em meu nome, isso não justifica de maneira alguma que eu 

tenha me associado a eles e muito menos dar margem para que meus colegas da situação 

aleguem traição de minha parte. Venho, então, pedir licença do senhor prefeito. Pois bem. 



Primeiramente me chamou a atenção o fato desse mesmo prefeito, mesmo com sua esposa 

internada na UTI, não ter pedido licença naquele momento. Ao tentar saber as causas do 

seu afastamento, qual não foi minha surpresa ao descobrir que o processo de exoneração do 

Dr. Rafael, nosso colega de vereança e também servidor público como eu, estava pronto 

para ser julgado com um detalhe, ou seja, o prefeito é impedido por decisão do juiz, Dr. 

Pedro Bertolini, para julgar. Ao mesmo momento, fiquei sabendo pelo jornal de sábado na 

coluna política que, inclusive me atacou, a saúde da Dona Sônia estava em franca melhora. 

Oras, se ele se afastou no pior momento, achou oportuno se afastar na semana do 

julgamento do senhor Rafael. Quem acompanha a política pode ver. Inclusive, na sexta 

feira ele esteve com o Alckmin. Como fiscal do Poder Executivo que sou, não vou dar 

margem para perseguições ou atos que possam vir a ser declarados ilegais pela justiça. 

Novamente por essa convicção pessoal fui criticada pelos meus pares, pois o presidente 

desta Casa foi à rede social e fez um voto de repúdio contra a minha pessoa. Veja bem. O 

presidente da Câmara tem o dever legal e moral de proteger esta instituição e seus 

membros, foi a público atacar os vereadores que não votaram conforme sua vontade. Meu 

recado a todos aqui presentes é que estou do lado do que é certo. Votarei as minhas 

convicções. Estou do lado do povo, pois por ele fui eleita com a maioria esmagadora de 

votos. Não esperem que eu abaixe a minha cabeça. Não esperem covardia vinda de mim. 

Obrigada.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUAN DOS SANTOS 

ROSTIROLLA: “Boa noite a todos. Boa noite presidente, demais vereadores, público 

presente, imprensa falada e escrita, internautas. Bom gente, hoje, acima de tudo, começa o 

nosso ano legislativo oficialmente. Estamos aqui em nossa primeira sessão ordinária. 

Iniciamos hoje uma caminhada de 4 anos para que possamos, juntos, nos unir e mostrar 

para a cidade que a classe política tem seus bons vereadores e legisladores. Venho pedir 

hoje, em nome de todos, a união em prol nosso povo e a Itapira. Isso para que o povo passe 

a acreditar muito mais nos políticos e para que esse plenário sempre esteja cheio. Diante de 

tudo isso, em minha posse não fiz a menção a uma pessoa que foi meu avô. Tenho certeza 

que durante três mandatos nesta Casa ele lutou em prol seu povo. Ele é conhecido em toda 

cidade. Tenho certeza que ele, junto com o nosso saudoso Sebastião Manoel, está em festa 

no céu. Eles vão guiar tanto eu como a vereadora Beth, além dos demais vereadores. 

Acredito que todos já sabem que hoje assumi um compromisso. Além de ser um vereador, 

sou líder da bancada do Governo nesta Casa. Com 24 anos assumo mais um desafio em 

minha vida. Todos sabem que não é fácil. Todos sabem que é uma tarefa árdua, mas tenho 

certeza que vou dar o meu melhor e fazer o possível para mostrar a todos sobre a 

importância de se unir com o nosso governo a fim de termos um governo atuante em nossa 

cidade. Aproveitando a ocasião, faço uma menção a saúde da esposa de nosso prefeito 

Paganini, Dona Sônia. Graças a Deus ela está se recuperando. O nosso prefeito pediu nesta 

Casa uma licença para cuidar da saúde da primeira dama. Perante a lei é cabível. 

Felizmente, dentro de nosso Regimento, foi permitida essa licença, mas saibam que 

realmente foi devido a um motivo de saúde. É um caso de família. Tenho certeza que essa 

situação aliviou um pouco a angustia dessa família. Peço a compreensão de todos. Contem 

com o Luan Rostirolla como vereador, líder do prefeito e amigo. Tenho certeza que esta 

Casa caminhará muito bem, tanto a situação como a oposição. Uma boa noite a todos. 

Fiquem com Deus. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUÍS 



HERMÍNIO NICOLAI: “Boa noite senhor presidente, membros da Mesa, senhores 

vereadores, imprensa, funcionários, público presente. Também gostaria de dizer a todos que 

é um princípio de trabalho de nesta Casa. Sempre recomeçamos, apesar de ter passado por 

esta Casa duas vezes. Espero que realmente os trabalhos da Câmara Municipal possam vir a 

fazer nossa cidade andar com liberdade e com muita sabedoria por parte dos governantes. 

Antes de mais nada, gostaria de deixar um pedido para a população de Itapira. Devemos 

nos unir. Ando muito pela cidade. Ando na zona rural e em todos os cantos da cidade. Vale 

lembrar que faz parte de meu ofício. Podemos ver a quantidade de entulho que tem na 

cidade de Itapira. É impressionante e não dá para acreditar. Não quero defender o Poder 

Público. É obrigação do Poder Público, mas presenciei uma cena terrível. Descarregaram 

um caminhão de entulho perto de uma praça. A mesma estava limpa. Isso aconteceu no 

período da noite. Não dá para acreditar. Estão jogando lixo em todos os cantos. Às vezes 

tem caçamba, mas o pessoal acaba jogando fora da mesma. Vamos nos deparar com uma 

doença grave que está chegando. A febre amarela está se alastrando. Gostaria de deixar um 

apelo para a população. Devemos ter consciência desses problemas. A população sabe que 

tudo o que fazemos de errado acaba voltando para nós mesmos. Existe o Poder Público para 

fazer a sua obrigação, mas se a população não fizer o mínimo necessário, acredito que 

todos sairão prejudicados. A situação de Itapira está feia. Itapira está suja. Deixo um pedido 

para o presidente da Casa levar essas informações ao nosso prefeito. Muitas praças estão 

abandonadas. Recebi um pedido da população que reside nas imediações da Praça 9 de 

Julho. Ela é do tamanho de uma panela de pressão. Em 5 minutos o pessoal finaliza a 

roçagem. Aquele local está uma vergonha. Não é de hoje. A vegetação rasteira está 

presente desde Outubro do ano passado. Não é uma crítica direcionada a administração. 

Seria um pequeno exemplo. A Henriqueta Soares, defronte a lanchonete Scaglias, está uma 

vergonha. Aquilo é um desastre público. Começaram aquelas obras, mas não finalizaram. 

Os comerciantes não aguentam mais. Não terminaram o asfalto, além de outras situações. 

Tudo isso contribui para futuros focos de epidemia. Todos tem a sua parte, principalmente 

o poder público. Deixo um apelo para a população, pois precisamos da ajuda de todos. 

Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra a Vereadora Sra. MARISOL DE FÁTIMA 

GARCIA RAPOSO: “Boa noite a todos. Senhor presidente, nobres colegas, imprensa 

falada e escrita, internautas, meu esposo, meus filhos e na pessoa do Marquinhos, uma vez 

vereador, sempre vereador, cumprimento todos vocês novamente. Quero começar 

parabenizando em nome do diretor desta Casa, Sr. Francisco Carlos Franco, todos os 

funcionários que auxiliaram e auxiliam os vereadores. Sempre com o seu profissionalismo, 

carinho e atenção, lembrando que gostaria que ficasse registrado nesta 1ª Sessão Ordinária, 

nos atendam a qualquer momento. Meu muito obrigada em nome de todos os colegas 

vereadores. Agradeço o carinho e a atenção com os quais nos receberam. Também não 

poderia deixar de registrar o bom retorno a todos os professores junto as creches, EMEIs, 

EMEBs, os quais como eu retornaram ontem e que na segunda feira próxima, no dia 6, se 

Deus quiser, ele há de querer, nós todos vamos estar recebendo em torno de 5.671 alunos. 

Que seja um ano abençoado por Deus e um ano de muitas conquistas e luta. Fé em Deus, 

pois desse modo vamos conseguir tudo. Com a união, como o líder de governo Luan 

Rostirolla disse anteriormente, vamos trabalhar para o bem de Itapira. Tudo o que for para 

o bem de Itapira, vocês podem ter certeza que o grupo da oposição votará para o bem, mas 



não esqueçam que o papel do vereador é fiscalizar o Executivo. Vamos fiscalizar cada 

centavo. Vamos analisar se está dentro das normas. Queremos o melhor para a nossa cidade 

e para o nosso povo. Quero aproveitar o ensejo e cobrar do Poder Executivo sobre o recesso 

escolar nas creches. Mães e pais, não se preocupem. Eu como professora e como mãe 

conheço os dois lados da moeda. Sei o quanto que é duro você não ter onde deixar seu filho 

para trabalhar, mas também sei o quanto é bom valorizar cada servidor público. Devemos 

valorizar e em nome de minha categoria quero e me coloco à disposição do prefeito para 

que ambos possamos fazer o melhor para os dois lados. Valorizar as professoras das 

creches que até o presente momento não possuem o tão sonhado recesso escolar e também 

agradar, favorecer e prestar os nossos serviços a todas as famílias itapirenses. Coloco-me à 

disposição do senhor prefeito porque tenho experiência, onde vou completar 25 anos de 

Prefeitura Municipal. Gostaria de cobrar o senhor excelentíssimo prefeito para que esse 

recesso já venha a acontecer ainda nesse ano de 2017. Também quero parabenizar todos 

vocês. Que essa Casa fique sempre cheia porque nós temos que auxiliar e escutar o povo. 

Somos representantes da população. Ela nos colocou nesta Casa. Vamos fazer a diferença e 

vamos começar por baixo. Uma andorinha não faz verão. Tudo o que for para favorecer o 

povo de Itapira, contem conosco. Devemos fazer políticas públicas em todas as quintas 

feiras. O povo deve participar. Convido a população para prestigiar os nossos trabalhos. 

Faça chuva ou faça sol, todas as quintas feiras é na Câmara Municipal de Itapira. Deixo um 

abraço a todos vocês. Obrigada.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL 

DONIZETE LOPES: “Boa noite presidente, demais vereadores, público presente. 

Gostaria de cumprimentar a todos em nome do meu amigo Arlindo Bellini. Iniciamos mais 

ano de Câmara. É a primeira sessão ordinária do ano de 2017. Congratulo-me com todos os 

vereadores. Parabenizo a liderança do vereador Luan. Sempre tenha meu respeito. A 

população merece alguns posicionamentos. Peço, desde já, que o líder do prefeito leve 

algumas informações até os setores competentes. Começo, Luan, falando sobre a situação 

caótica de nossas ruas. Para quem anda em vários bairros da cidade como Santa Marta, 

Nova Itapira, Prados, Parque Felicidade, Vila Ilze, dentre outros, pode constatar que é 

inadmissível a situação. Para a minha surpresa, acho que tenho o direito de criticar, é no 

site da Prefeitura constar um recapeamento de uma área de bicicleta situada na Avenida dos 

Italianos. Não tenho nada contra as pessoas que andam de bicicleta. Sou favorável a 

revitalização da Avenida dos Italianos, mas deveriam olhar para todos os bairros da cidade. 

Existem locais que estão piores em comparação a Avenida dos Italianos. Devemos olhar 

juntos. É inadmissível você ter vários bairros da cidade na situação que está. Outro 

questionamento, Luan, lembrando que você deve levar essas informações até o prefeito, é 

que a população das adjacências do cemitério da Saudade está desesperada devido ao 

número de escorpiões. Isso não é um boato, mas sim a realidade. Muitas pessoas tem 

cobrado abertamente em relação ao perigo. Já foram publicadas matérias do pessoal 

coletando escorpiões. Peço, encarecidamente, ao setor da Saúde para que novamente realize 

a coleta desses animais peçonhentos. A população está a mercê desse risco. Esperamos não 

ter pessoas adoecidas devido a picada desses animais. É um pedido formal, Luan. Como 

médico atuante na área de Saúde, peço para que o setor competente da Prefeitura olhe por 

isso. Também venho solicitar, através de requerimento, para que a empresa de Correios e 

Telégrafos possa tomar providências a fim de levar esse tipo de serviço aos moradores do 



Liberato Barel. Outros bairros também não possuem esse tipo de serviço. Gostaria que 

todos os vereadores assinassem a matéria. Ficam registradas essas palavras. Hoje teremos a 

definição dos integrantes das comissões permanentes e temporárias desta Casa. Esse livro 

chamado Direito Municipal Brasileiro é a referência para a maioria dos magistrados e, 

principalmente, para os profissionais da área de Direito. Quando se fala sobre a 

interpretação de Regimento, o livro é claro. “A interpretação do Regimento Interno das 

Casas Legislativas é normal à atribuição do presidente. Interpretar é extrair do texto 

regimental seu verdadeiro sentido, explícito ou implícito na disposição em que se examine. 

Não nos parece cabível, entretanto, que a omissão do Regimento possa o presidente ditar a 

Câmara a norma omissa a pretexto de interpretação. Se o Regimento é omisso, cabe o 

plenário votar a disposição necessária, sanando a omissão.” Peço, senhor presidente... O 

senhor foi eleito e não obteve meu voto, mas tem o meu respeito. Nesses últimos 4 anos, 

senhor presidente, quando o Regimento for interpretativo, dúbio ou omisso, coloque em 

votação em plenário. Vossa excelência sempre defendeu que o plenário é soberano quando 

era líder de governo. Obrigado.” A seguir, o Sr. Presidente diz o seguinte: “Antes de mais 

nada, gostaria de fazer um esclarecimento sobre a interpretação do Regimento e sobre a 

parte de omissão. Até tive a oportunidade de mostrar ao vereador Rafael que em relação a 

licença do prefeito, o artigo 88º, §3, é muito claro e diz muito próximo do artigo 60º, § 1º, 

no qual necessita de um quórum qualificado para a rejeição de tal solicitação. Portanto, a 

interpretação que aconteceu no Regimento, se existisse omissão, também estava muito 

próximo da realidade. Obrigado.” 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 a Sra. Vereadora MARISOL DE 

FATIMA GARCIA RAPOSO para que da tribuna proceda a leitura de um trecho da 

Bíblia Sagrada. 1º) Em discussão e votação a Ata da 44ª Sessão Ordinária, realizada no 

dia 13 de Dezembro de 2016. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da 

palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a respectiva ata. Aprovada menos uma 

abstenção do Vereador Sr. Luís Hermínio Nicolai. DESPACHO: APROVADA. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 02 de Fevereiro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 2º) Em discussão e votação a Ata da 1ª Sessão Extraordinária, realizada no 

dia 16 de Dezembro de 2016. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da 

palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a respectiva ata. Aprovada menos uma 

abstenção do Vereador Sr. Luís Hermínio Nicolai. DESPACHO: APROVADA. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 02 de Fevereiro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 3º) Em discussão e votação a Ata da 2ª Sessão Extraordinária, realizada no 

dia 16 de Dezembro de 2016. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da 

palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a respectiva ata. Aprovada menos uma 

abstenção do Vereador Sr. Luís Hermínio Nicolai. DESPACHO: APROVADA. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 02 de Fevereiro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 4º) Em discussão e votação a Ata da 45ª Sessão Ordinária, realizada no dia 20 

de Dezembro de 2016. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 

Presidente coloca em única votação a respectiva ata. Aprovada menos uma abstenção do 

Vereador Sr. Luís Hermínio Nicolai. DESPACHO: APROVADA. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 02 de Fevereiro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 5º) Em 



discussão e votação a Ata da 1ª Sessão Solene de Instalação e Posse, realizada no dia 01 

de Janeiro de 2017. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 02 de Fevereiro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 

6º) Em discussão e votação a Ata da 1ª Sessão Extraordinária, realizada no dia 01 de 

Janeiro de 2017. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 02 de Fevereiro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 

7º) Em discussão e votação a Ata da 2ª Sessão Extraordinária, realizada no dia 23 de 

Janeiro de 2017. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 02 de Fevereiro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 

A seguir, o Sr. Presidente declara que, regimentalmente, terá que formar as 

Comissões Permanentes para atuarem no ano de 2017 composta por três membros. 

Ato contínuo, esta presidência suspende a sessão por tempo indeterminado para que 

os vereadores possam se reunir a fim de definir os membros das Comissão de Justiça e 

Redação, Comissão de Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde e Assistência 

Social, Esporte e Lazer, Comissão de Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente, 

Agricultura e Abastecimento e Comissão Especial de Ética composta por 5 membros. 

(SUSPENSA) Reiniciado os trabalhos, após verificação de quórum, esta presidente 

informa a composição dos membros das seguintes Comissões Permanentes: Comissão 

de Justiça e Redação: LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA, LUIS HERMÍNIO 

NICOLAI e CARLOS ALBERTO SARTORI; Comissão de Finanças e Orçamento, 

Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, Esporte e Lazer: MARISOL DE 

FATIMA GARCIA RAPOSO, ELISABETH DONISETE MANOEL e RAFAEL 

DONIZETE LOPES. Comissão de Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente, 

Agricultura e Abastecimento: CARLOS ALBERTO SARTORI, LUIS HERMÍNIO 

NICOLAI E ANTONIO MARANGONI NETO; COMISSÃO ESPECIAL DE 

ÉTICA: ELISABETH DONISETE MANOEL, CARLOS ALBERTO SARTORI, 

DIRCEU DE OLIVEIRA, MARISOL DE FATIMA GARCIA RAPOSO e LUIS 

HERMÍNIO NICOLAI. A seguir, o Sr. Presidente coloca em votação a formação das 

Comissões Permanentes e Comissão Temporária. Aprovadas por unanimidade. A 

seguir, justifica o voto o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI: “Primeiramente 

gostaria de pedir desculpa a todos os presentes pela demora, mas acredito que hoje é o 

primeiro exemplo entre os vereadores. Nessa nova legislatura, respeitando todos os critérios 

desta Casa, nós conversamos em alto e em bom tom, chegando a um acordo. É um grande 

caminho para essa nova legislatura. Equilibramos as forças das comissões de uma forma 

compartilhada. Queria parabenizar todos os senhores vereadores. Acho que isso é um 

exemplo de uma Câmara adequada. A população somente tem a ganhar. Obrigado.” A 

seguir, justifica o voto o Vereador Sr. LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA: “Acho que 

ficou bem claro. O que fizemos hoje, apesar do tempo e da demora, é muito válido. Faço 

das palavras do vereador Mino, as minhas palavras. Acredito que desse modo vamos 

caminhar muito bem. Teremos uma Câmara de qualidade e efeito para a nossa cidade. 

Tenho certeza que o primeiro passo foi muito bem dado. Obrigado.” A seguir, justifica o 

voto a Vereadora Sra. MARISOL DE FATIMA GARCIA RAPOSO: “Gostaria de pedir 

desculpas quanto a demora, mas é através da democracia e do diálogo que conseguimos 

nossos objetivos. Concordo com os meus companheiros que esse é o caminho. Obrigada.” 



Em seguida o Sr. Presidente solicita do Primeiro Secretário para que proceda a leitura das 

matérias constantes do Expediente. Passamos aos Ofícios. 8º) Ofício SG - DAO nº 

066/2017.- Comunica liderança do Poder Executivo. Autoria. Prefeito Municipal. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Fevereiro de 2017. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 9º) Ofício S/N.- Comunica liderança da Bancada 

da Oposição. Autores: César Augusto da Silva, Luís Hermínio Nicolai, Prof.ª Marisol de 

Fatima Garcia Raposo e Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 02 de Fevereiro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 

Esgotado o tempo regimental 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 "quórum", o Sr. Presidente declara encerrado o Expediente e passa à = 

ORDEM DO DIA = 1º) Em segunda discussão o Projeto de Lei nº 0084/2016.- 

Excepciona desdobros e desmembramentos em condições e prazos que menciona. Autoria: 

Carlos Alberto Sartori. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 

Presidente coloca em segunda votação o Projeto de Lei nº 84/2016. Aprovado em segunda 

votação por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM SEGUNDA VOTAÇÃO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Fevereiro de 2017. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - 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, 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. 


