
ATA DA 37ª Sessão Ordinária, realizada aos 26 de outubro 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 DONIZETE MANOEL: “Boa noite a todos. Recebo todos vocês nesta 

Casa de Leis com muita alegria. Estou entrando com um projeto de lei de nº 64/2017 que 

institui o prêmio Professor do Ano no município de Itapira e dá outras providências. (A 

seguir, a Vereadora faz a leitura do respectivo projeto de lei em sua íntegra.) Estou 

entrando com esse tipo de projeto que institui o prêmio Orlando Dini com o objetivo de 

homenagear o saudoso professor e diretor que por muitos anos lecionou no município de 

Itapira. Ele também foi diretor de escola da rede estadual e também vereador nesta Casa de 

Leis por várias legislaturas. Então, seria essa a importância em homenageá-lo através dos 

professores da rede municipal. Espero que o projeto seja aprovado por meus pares. É uma 

forma de reconhecer os trabalhos do pessoal da Educação. Quanto a taxa de lixo que está 

sendo criada, digo que pelas horas do pessoal que trabalha na Saúde sou contra essa 

situação. Os professores também são mal remunerados. Essa taxa pesará no bolso de todos 

os itapirenses. O meu voto é não em relação a taxa de lixo. Obrigada.” A seguir, faz uso da 

palavra a Vereadora Sra. MARISOL DE FATIMA GARCIA RAPOSO: “Boa noite a 

todos. Na pessoa do companheiro político André Siqueira, gostaria de cumprimentar todos 

os presentes nesta noite. Que bonito. Isso se chama democracia. Isso é o papel do cidadão. 

Vocês estão corretos. Somente vai passar caso vocês aceitarem. Vocês querem a taxa do 

lixo? Eu também não quero a taxa de lixo. Fiz um vídeo e estive conversando com algumas 

pessoas em meu horário de almoço. Sou o tipo de vereadora que vou até o cidadão. 

Trabalho em duas escolas. Fiquei sem almoço, mas fiz o meu papel de vereadora. 

Conversei com várias pessoas e muitas delas não quiseram gravar, senhor presidente. Elas 

não gravaram porque estavam com medo. Muitas pessoas acharam um absurdo essa taxa de 

lixo. Gostaria que todos compartilhassem o meu vídeo nas redes sociais. Ninguém é capaz 

de manipular as redes sociais. A rede social é uma benção. Quero aproveitar o ensejo para 

dizer que gostaria de alterar o Regimento Interno. Geralmente as audiências públicas são 

marcadas às 16:00 horas, ou seja, é um horário impróprio para o cidadão participar. Vale 

ressaltar que a presença dos cidadãos é de fundamental importância nessas audiências 

públicas. São vocês os responsáveis em nos eleger. Esse projeto somente vai passar caso os 

meus companheiros acatarem essa situação. Já declarei que sou contra o projeto. Digo não a 

taxa do lixo. Não tenho medo. Chamo a responsabilidade para a minha pessoa. Sou 

funcionária pública e sou professora. Muitos me dizem que o prefeito vai me perseguir, mas 

não tenho medo. Não tenho medo porque faço tudo correto. Sou mulher o suficiente para 

declarar. Já conversei com vários cidadãos e muitos me agradeceram por defendê-los. 



Sempre falo que apenas uma andorinha não faz o verão. Preciso do apoio de todos vocês. 

Achei maravilhosa a presença de todos nesta Casa. Esse é um país democrático. No desfile 

vocês se manifestaram pacificamente. Todas as vezes que enviarem um projeto a esta Casa, 

digo que não vai passar por goela abaixo. Quero contar com todos vocês. Preciso de 7 

votos. Quero que os meus companheiros também reprovem esse tipo de projeto de lei. 

Participamos da Fenalegis e foi falado que as audiências públicas devem ser em 

consonância com o horário da população. Todos devem dar a sua opinião. Acredito que 

somente assim vamos mudar o nosso país. Chega de ladrões e corrupção. Somos um país 

abençoado e rico. Vamos reivindicar. Vocês não imaginam a força que vocês possuem. 

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

ROSTIROLLA: “Boa noite a todos. É como a professora Marisol disse anteriormente, ou 

seja, a presença de todos vocês é democrática. Essa Câmara recebe todos vocês de portas 

abertas. A participação de todos é de fundamental importância. Como o vereador Maurício 

já disse anteriormente, reitero que o projeto relacionado a taxa de lixo não vem a votação 

de hoje. Não é por má vontade. Realmente esse projeto entrou na última quinta feira nesta 

Casa e nenhum dos dez vereadores se reuniu nas comissões. Não foi exarado nenhum 

parecer. Naturalmente o projeto não consegue entrar na pauta de hoje. Com toda certeza 

essa volta é bem vinda. Fomos eleitos democraticamente pelo povo. Os dez vereadores 

foram escolhidos por todos vocês nas últimas eleições. Estamos aqui para fazer o melhor. 

Acredito que a maioria dos projetos enviados a esta Casa de Leis foram aprovados. Alguns 

projetos foram retirados para melhores estudos. Esta Casa vive um momento único e de 

muita conversa. Qualquer projeto que entra nesta Casa deve seguir seu rito. Isso aconteceu 

com o projeto relacionado ao servidor público municipal. É um projeto que tramitou cerca 

de 45 dias. Quando o mesmo foi aprovado, digo que foram realizadas muitas análises e 

estudos neste Legislativo. Todos os vereadores fizeram a sua parte. Fico contente com a 

honrosa visita e colaboração de todos vocês. Com muito trabalho podemos mudar a 

trajetória de nosso país. Aproveito para dizer que vejo as faixas do condomínio Morada 

Nova. Foi solicitado e sei que o prefeito avisou todos vocês. Hoje marcamos presença junto 

ao pessoal da Caixa. Fui questionado se a Caixa de Piracicaba estava aqui e disse que não. 

No dia 01 de novembro acontecerá uma reunião com o pessoal da Caixa e com os 

responsáveis que contrataram a empresa. No dia 01 de novembro será definido o horário. 

Está marcado o nosso compromisso para esclarecer essa situação. Vale ressaltar que é de 

fundamental importância a colaboração de todos. Queria que todos marcassem presença no 

dia da reunião. Sem o apoio de vocês acredito que será muito difícil construir algo melhor. 

Estamos à disposição e buscando muitas informações. Todos devem se manifestar, mas sem 

ofensas. Estamos aqui para estudar os projetos de lei. Os projetos devem estudados com 

muita cautela. Contem conosco. Estamos passando por muitas reuniões em prol a 

construção de benfeitorias para Itapira. Venham a esta Casa com respeito e empenho. É 

assim que se constrói uma Itapira melhor. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI: “Boa noite a todos. Durante esses dias por 

conta dos feriados não consegui falar nesta tribuna. Na inauguração do Cristália houve um 

comentário onde o governador tinha dado a mão somente para a minha pessoa. Ao meu 

lado estava a vereadora Marisol e a Beth. O governador veio de encontro a nós e estendeu a 

mão para os três. Ele nos cumprimentou por ter colaborado com a assinatura para a 



construção do trevo de Itapira. Saiu em um órgão de imprensa que eu estava recebendo 

alguma vantagem, estava traindo meu irmão e tudo mais. Quero deixar bem claro para 

vocês que já estou aqui 16 anos. Quanto mais pessoas estiverem aqui, melhor. Vocês 

podem ter certeza disso porque é assim que esta Casa deve ficar. Felizmente o jornal disse 

que em situações adversas ou em algumas situações, os líderes políticos aparecem. Quero 

dizer para aparecerem sempre. Venham debater porque está havendo algum equívoco. Não 

preciso defender ninguém. Estou defendendo a minha pessoa. O projeto relacionado ao lixo 

não chegou ate as comissões. Ele não foi discutido ou analisado. Não sei qual é o destino 

do projeto e não sei se o mesmo vai continuar na Casa. O prefeito, a qualquer momento, 

pode retirar o projeto de lei. Vejam bem que devemos ter muito cuidado antes de acusar 

alguém. As redes sociais receberam muitos comentários. Muitas pessoas disseram que a 

população seria traída e tudo mais. Somente para lembrar todos vocês, digo que todos os 

projetos aprovados nesta Casa foram analisados minuciosamente. Apenas um deles recebeu 

o voto contrário da professora Marisol. Ela ficou livre para votar como quisesse. Estamos 

discutindo o projeto do lixo. Muitas pessoas não concordam e eu também não. Ainda não 

tem nada definido em relação ao projeto. Devemos saber distinguir as coisas. Esperem 

acontecer. A população deve reivindicar. Esse projeto tramitará nesta Casa por várias 

semanas. O projeto pode ser alterado, aprovado, rejeitado ou retirado. Quero que todos 

saibam que não discutimos absolutamente nada sobre o projeto. O projeto foi lido e 

apresentado, mas nada está definido. Hoje tivemos a reunião junto ao pessoal do transporte 

urbano. Alguns vereadores não puderam marcar presença. Com certeza os dez vereadores 

vão votar o projeto em consenso. O projeto está nas comissões, mas ainda não foi discutido. 

Os órgãos de imprensa falaram que eu e o vereador César já teríamos dado tiro ao 

contrário. Isso é mentira. Depois que votarmos o projeto, acredito que vocês podem dizer o 

que quiser. Até isso acontecer, digo que todos devem respeitar a nossa opinião. Obrigado.” 

A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a 

todos. Inicio as minhas palavras saudando todos os que marcam presença nesta Casa. Caso 

o prefeito tivesse explicado para a população sobre os motivos que o levaram a enviar esse 

tipo de projeto a esta Casa, talvez entenderíamos a situação. Quando o prefeito municipal 

perdoou a dívida de quase 2 milhões de uma ex-servidora municipal, acredito que ele não 

pediu a opinião da população. Agora ele enviou um projeto para a Câmara sem ao menos 

conversar com a população. Depois fica falando no Facebook e nas demais redes sociais 

sobre a verdade da taxa de lixo. O povo não aguenta mais pagar impostos. A Prefeitura 

Municipal fez diversos financiamentos junto ao governo estadual. Esses financiamentos 

estão sendo pagos somente agora. Se os caixas da Prefeitura estão vazios, digo que não é 

culpa da população. A população já paga IPTU. Vale ressaltar que não é barato esse IPTU. 

A população está pagando tarifa de ônibus que o senhor colocou a R 4,19, sendo que 

acabou abaixando para 3,95 devido as manifestações populares. Espero, senhor prefeito, 

que você retire o projeto de lei. O senhor deveria mostrar para a população a situação da 

Prefeitura. Fiz uma matéria no jornal Tribuna sobre a dívida da Prefeitura. Ela chega à 

ordem de 100 milhões de reais. A dívida junto ao Fundo Municipal dos Servidores Públicos 

não está sendo paga pela Prefeitura. Daqui alguns dias os servidores podem ter certeza que 

deve vir um projeto aumentando a contribuição dos servidores. Isso não é culpa do servidor 

ou da população. Um pau mandado na Prefeitura não serve para administrar a cidade. 



Queríamos um prefeito que fosse aos bairros, rede básica de saúde e demais setores da 

municipalidade para constatar a real situação dos mesmos. Ele somente vem consultar a 

população quando a coisa aperta nas ruas e redes sociais. Dessa forma, gostaria 

imensamente que cada vereador analisasse a situação. Digo que sou contrário a essa taxa de 

lixo. Podem apresentar qualquer emenda. Quando foi discutido nesta Casa o Secretário 

Jurídico da Prefeitura falou que haveria taxa sobre igrejas e templos. O sem vergonha do 

prefeito foi até a Rádio ontem e criticou indiretamente a professora Marisol. Ele disse que é 

honesto, não rouba, não mata e não prostitui. Nós, prefeito, também não fazemos isso. 

Temos o olhar da população. Quero que o senhor se atente porque a situação financeira do 

município chegou ao ponto que está não somente através da crise nacional, mas por 

incompetência de vossa excelência. Fez financiamento que não está conseguindo pagar e 

não aceito que o contribuinte seja responsabilizado pela situação. 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 36ª Sessão Ordinária, realizada no dia 19 de Outubro de 2017. DESPACHO: COM 

VISTAS AO VEREADOR RAFAEL DONIZETE LOPES. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 26 de Outubro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. Em 

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

matérias constantes do Expediente. Passamos aos Projetos de Lei. 2º) Projeto de Lei nº. 

0064/2017.- Em que o Sr. Beth Manoel submete à apreciação do Colendo Plenário 

propositura supra que Institui o Prêmio "Professores do Ano" no Município de Itapira e dá 

outras providências. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 26 de Outubro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 3º) 

Projeto de Lei nº. 0065/2017.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação 

do Colendo Plenário propositura supra que Concede Bolsa de Estudos aos Professores 

Alfabetizadores da Rede Municipal de Educação de Itapira integrantes do Pacto Nacional 

pela Alfabetização na Idade Certa – PACTO que não constem no Censo Escolar 2015. 

DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

26 de Outubro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. Não havendo mais 

Projetos Lei passamos às Emendas. 4º) Emenda Modificativa de nº. 0001/2017 ao 

Projeto de Lei nº 57/2017.- Altera o Art. 1º do Projeto de Lei nº 65/2017, que "Autoriza o 

Poder Executivo Municipal a celebrar Convênio com instituições particulares de ensino 

infantil e fundamental visando à concessão de descontos para os filhos de servidores 

municipais".. Autoria: Todos Os Senhores Vereadores. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Outubro de 2017. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. Não havendo mais Emendas, o Sr. Presidente passa à 

leitura dos Pareceres. 5º) PARECER nº. 115/2017.- À Emenda Modificativa nº 01/2017 

ao Projeto de Lei nº 57/2017. As Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, 

Educação, Cultura, Saúde, Promoção Social, Esporte e Lazer, e Obras Serviços Público, 

Agricultura Meio Ambiente, que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer à 

Emenda Modificativa nº 01/2017, de autoria de todos os senhores Vereadores, ao Projeto de 

Lei nº 57/2017, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza o Poder Executivo 



Municipal a celebrar Convênio com instituições particulares de ensino infantil e 

fundamental visando à concessão de descontos para os filhos de servidores municipais", 

após minudentes e acurados estudos, 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. A seguir, pela ordem, o Vereador Luan dos Santos Rostirolla requer e a Casa 

aprova por unanimidade, para a presente matéria seja encaminhada à Ordem do Dia de 

Hoje, a fim de ser discutida e votada. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 26 de Outubro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 6º) PARECER nº. 116/2017.- Ao Projeto de Lei nº 61/2017.- As Comissões 

de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, Promoção Social, 

Esporte e Lazer, e Obras Serviços Público, Agricultura Meio Ambiente, que a este 

subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 61/2017, de autoria do 

Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder isenção 

da tarifa de esgoto especial a empresas estabelecidas no município cuja atividade principal 

constitua em abate e comercialização de animais de quaisquer natureza", após minudentes e 

acurados estudos, 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. A seguir, pela ordem, o 

Vereador Luan dos Santos Rostirolla requer e a Casa aprova por unanimidade, para a 

presente matéria seja encaminhada à Ordem do Dia de Hoje, a fim de ser discutida e 

votada. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

26 de Outubro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. A seguir, não havendo 

mais nenhum parecer, o Sr. Presidente passa de imediato aos Votos de Pesares, 

Requerimentos e Indicações. Instante que o Vereador Maurício Cassimiro de Lima 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. 7º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00150/2017.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Luzia 

Fulanetto. Autoria. Todos Os Senhores Vereadores. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Outubro de 2017. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 8º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00151/2017.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sr. Santo Simão. Autoria. Todos Os Senhores Vereadores. 

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

26 de Outubro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 9º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00152/2017.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Sebastião Molinari, 

mais conhecido como Pastor Sebastião. Autoria. Todos Os Senhores Vereadores. 

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

26 de Outubro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 10º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00153/2017.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Elizeu Norberto Rizzi. 

Autoria. Todos Os Senhores Vereadores. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Outubro de 2017. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 11º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00154/2017.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sra. Marilu de Jesus Macedo Baggini. Autoria. Todos Os 

Senhores Vereadores. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 



"Vereador Antonio Caio", aos 26 de Outubro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 12º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00155/2017.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Otávio Tetzner . Autoria. Todos Os Senhores Vereadores. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Outubro 

de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 13º) Requerimento Voto de Pesar 

nº. 00156/2017.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Signoretti. Autoria. Todos Os 

Senhores Vereadores. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 26 de Outubro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 14º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00157/2017.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Francisco de Assis Ferreira, mais conhecido como Chicão. Autoria. Todos 

Os Senhores Vereadores. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 26 de Outubro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 15º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00158/2017.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Benedita de Lourdes de Moraes. Autoria. Todos Os Senhores Vereadores. 

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

26 de Outubro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 16º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00159/2017.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. João Clare de Campos. 

Autoria. Todos Os Senhores Vereadores. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Outubro de 2017. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 17º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00160/2017.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sr. Jorge de Andrade da Silva. Autoria. Todos Os Senhores 

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

Caio", aos 26 de Outubro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 18º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00161/2017.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Hélia 

Jamarino, mais conhecida como Lela. Autoria. Todos Os Senhores Vereadores. 

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

26 de Outubro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 19º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00162/2017.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Luís Antônio 

Rodrigues da Silva, mais conhecido como Marelo. Autoria. Todos Os Senhores 

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

Caio", aos 26 de Outubro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 20º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00163/2017.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. 

Margarida de Moraes Romeira. Autoria. Todos Os Senhores Vereadores. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Outubro 

de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 21º) Requerimento Voto de Pesar 

nº. 00164/2017.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Izaura Delalana Vieira. Autoria. 

Todos Os Senhores Vereadores. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Outubro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 22º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00165/2017.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Paulo Roberto de Souza. Autoria. Todos Os Senhores Vereadores. 

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

26 de Outubro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 23º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00166/2017.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Cleverton Aparecido 

Mendes. Autoria. Todos Os Senhores Vereadores. DESPACHO: APROVADO POR 



UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Outubro de 2017. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. A seguir, seguindo o que dispõe o Regimento Interno da 

Casa, em seu artigo 77 e parágrafo 8º, o Sr. Presidente procede a homenagem póstuma 

guardando um minuto de silêncio referentes aos votos de pesares lidos acima. A seguir, o 

Sr. Presidente passa de imediato aos Requerimentos. 24º) Requerimento nº. 00388/2017.- 

Requer oficiar o Sr. Prefeito Municipal e Secretaria de Saúde, solicitando informações 

quanto ao alto índice de mortalidade infantil registrado no município. Autoria. Rafael 

Donizete Lopes. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE 

LOPES: “Esse requerimento é mais um informativo para que o Executivo nos informe a 

respeito dessa matéria divulgada na diretoria regional de saúde situada em São João da Boa 

Vista. Ela colocou Itapira em uma situação apreensiva em relação ao número de mortes de 

crianças por mil nascimentos. É importante questionarmos esses números para sabermos 

quais os motivos que levaram a essa situação de um ano para o outro. Em 2014 houve uma 

enorme mudança em relação aos óbitos. Sabemos que a Secretaria Municipal de Saúde fez 

matéria jornalística para averiguar o caso. Na condição de médico queria colaborar e ajudar 

a interpretar essa situação junto com a Secretaria Municipal de Saúde. É muito 

preocupante. Essa taxa é um dos parâmetros que mostram se a política de saúde pública do 

município está sendo adequada ou não. Quando você compara com a média do Estado e 

esses números são muito acima da média, digo que alguma deve ser discutida. Essa taxa é 

muito alta. O que será que está acontecendo no município? Itapira ficou em décimo lugar. 

Obrigado.” DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 26 de Outubro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 25º) 

Requerimento nº. 00390/2017.- Voto de Congratulação com a equipe Honda Força e 

Ação, pela brilhante apresentação em nosso município. Autoria. Luan Rostirolla. 

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

26 de Outubro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 26º) Requerimento 

nº. 00391/2017.- Requer oficiar a direção da CPFL Paulista ou empresa responsável, 

objetivando a alteração de local de um poste na Rua Antônio Jacomini, defronte o numeral 

68. Autoria. Luan Rostirolla. Toninho Marangoni DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Outubro de 2017. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 27º) Requerimento nº. 00392/2017.- 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, oficiar o Sr. Prefeito para que informe à 

Comissão de Finanças e Orçamento, os motivos para a remissão da dívida ativa da ex-

servidora municipal Cristina Ap. Trigo Martins Moro sem autorização do Poder 

Legislativo. Autoria. Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Outubro de 2017. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 28º) Requerimento nº. 00393/2017.- Voto de 

Congratulação com a Sra. Ana Toledo Bonatelli, pelo transcurso de seu aniversário de 

nascimento celebrado dia 28 de agosto. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Outubro 

de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 29º) Requerimento nº. 00394/2017.- 

Voto de Congratulação com a Sra. Ignez Aparecida Serra Sequeira, pelo transcurso de seu 

aniversário de nascimento celebrado dia 25 de outubro. Autoria. Carlos Alberto Sartori... 



...Continuação da Ata da 37ª Sessão Ordinária, realizada aos 26 de Outubro de 2017... 

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

26 de Outubro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 30º) Requerimento 

nº. 00395/2017.- Voto de Congratulação com a Sra. Olga Cabrelli, pelo transcurso de seu 

aniversário de nascimento celebrado dia 22 de outubro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

26 de Outubro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 31º) Requerimento 

nº. 00396/2017.- Voto de Congratulação com o Sr. Benedito Paganini, pelo transcurso de 

seu aniversário de nascimento celebrado dia 25 de Outubro. Autoria. Carlos Alberto 

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

Caio", aos 26 de Outubro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 32º) 

Requerimento nº. 00397/2017.- Voto de Congratulação com a Sra. Diva Gagliardi de 

Menezes, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 25 de Outubro. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 26 de Outubro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 33º) Requerimento nº. 00398/2017.- Voto de Congratulação e Agradecimento 

com a empresária e benemérita Sra. Carmen Ruete de Oliveira, pela doação de um gabinete 

dentário completo ao Serviço Municipal de Saúde. Autoria. Carlos Alberto Sartori. A 

seguir, justifica o voto o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “Quero 

agradecer a todos os vereadores pela aprovação unânime da matéria. Ela sempre colaborou 

com a nossa cidade. É um gabinete dentário completo e de última geração. Acho que 

somente vem ajudar a nossa população. Muito obrigado.” DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Outubro de 2017. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 34º) Requerimento nº. 00399/2017.- Voto de 

Congratulação com a comunidade católica do Jardim Raquel, pelas festividades em louvor 

a Nossa Senhora Aparecida. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Outubro de 2017. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 35º) Requerimento nº. 00400/2017.- Voto de 

Congratulação com o Coral Cidade de Itapira pela brilhante realização do XXVI Encontro 

de Corais. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Outubro de 2017. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 36º) Indicação nº. 00438/2017.- Sugere execução de 

melhorias na estrada de acesso à Fazenda São Bento, próximo ao bairro de Eleutério. 

Autoria. Toninho Marangoni. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 26 de Outubro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 37º) Indicação nº. 00439/2017.- Sugere execução de melhorias na estrada 

vicinal "Sérgio Sobral", acesso à Fazenda Espírito Santo, região de Barão Ataliba Nogueira. 

Autoria. Toninho Marangoni. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 26 de Outubro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 38º) Indicação nº. 00440/2017.- Sugere execução de melhorias na estrada de 

acesso à Fazenda Cachoeira e São José dos Palmares, até a região do Barreirinho. Autoria. 

Toninho Marangoni. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 26 de Outubro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 

39º) Indicação nº. 00441/2017.- Sugere execução de melhorias na estrada de acesso à 



Fazenda Pixoxo e Interagro, região do Brumado. Autoria. Toninho Marangoni. 

DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 

de Outubro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 40º) Indicação nº. 

00442/2017.- Sugere execução de melhorias na galeria de água pluvial da estrada 

"Aparecido Galdi", acesso de Eleutério a Sapucaí (MG). Autoria. Toninho Marangoni. 

DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 

de Outubro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 41º) Indicação nº. 

00443/2017.- Sugere a canalização com recipiente gabião de córrego localizado na Rua 

João Galizoni. Autoria. Professora Marisol. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Outubro de 2017. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 42º) Indicação nº. 00444/2017.- Sugere limpeza e 

manutenção da galeria de esgoto da creche "Divanira Bellini Nicolai", no Istor Luppi. 

Autoria. Professora Marisol. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 26 de Outubro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 43º) Indicação nº. 00445/2017.- Sugere serviço de arborização no playground 

da creche "Divanira Bellini Nicolai", no Istor Luppi. Autoria. Professora Marisol. 

DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 

de Outubro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 44º) Indicação nº. 

00446/2017.- Sugere poda de árvores na Av. Braz Ayres, na Vila Bazani. Autoria. 

Professora Marisol. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 26 de Outubro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 

45º) Indicação nº. 00447/2017.- Sugere execução de limpeza e roçagem em toda extensão 

urbana do córrego Lavapés. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO SR. 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Outubro de 2017. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 46º) Indicação nº. 00448/2017.- Sugere estudos 

para construção de refeitório no Cemitério Municipal da Saudade. Autoria. Carlos Alberto 

Sartori. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 26 de Outubro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 47º) Indicação nº. 

00449/2017.- Sugere implantação de ponto de ônibus coberto no Cercado Grande, próximo 

ao cruzamento das estradas "Antonio Gonçalves Fontes" e "José Vieira". Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 26 de Outubro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 

48º) Indicação nº. 00450/2017.- Sugere revitalização de praça localizada entre as ruas 

Benedito Bataglini e Tereza Lera Paoletti, bairro Bela Vista. Autoria. Carlos Alberto 

Sartori. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 26 de Outubro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. Não havendo mais 

Indicações, o Sr. Presidente solicita ao 1º Secretário para que proceda a leitura dos Ofícios: 

49º) Câmara Municipal de Mogi Mirim: Convite para a realização de Audiência Pública 

sobre o SAMU no dia 26 de Outubro, às 19 horas, sito a Rua Dr. José Alves, 129, Centro, 

Mogi Mirim. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Outubro de 

2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 50º) Câmara Municipal de Itapira: 

Convite para a solenidade de Comemoração aos 500 anos da Reforma Protestante nas 

dependências da Câmara Municipal de Itapira, sito à Rua João de Moraes, 404, Centro, 

Itapira-SP. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Outubro de 



2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 51º) Ministério da Educação. Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº CM173517/2017: 

Informações sobre a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de 

programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 1.470,00. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Outubro de 2017. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 52º) Ministério da Educação. Fundo Nacional 

de Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº CM193271/2017: Informações sobre 

a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 1.104,00. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Outubro de 2017. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 53º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº CM193272/2017: Informações sobre a 

liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 552,00. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Outubro de 2017. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 54º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº CM173514/2017: Informações sobre a 

liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 10.920,00. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Outubro de 2017. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 55º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº CM173513/2017: Informações sobre a 

liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 6.380,00. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Outubro de 2017. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 56º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº CM173512/2017: Informações sobre a 

liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 5.900,00. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Outubro de 2017. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 57º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº CM173511/2017: Informações sobre a 

liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 6.280,00. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Outubro de 2017. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 58º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº CM173510/2017: Informações sobre a 

liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 297.507,08. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Outubro de 2017. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 59º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº CM173516/2017: Informações sobre a 

liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 4.680,00. DESPACHO: 



CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Outubro de 2017. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 60º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº CM173517/2017: Informações sobre a 

liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 1.470,00. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Outubro de 2017. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - 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 "quórum", o Sr. Presidente declara 

encerrado o Expediente e passa à = ORDEM DO DIA = 1º) Em única discussão o Projeto 

de Lei nº 0057/2017 e Emenda Modificativa nº 01/2017.- Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a celebrar Convênio com instituições particulares de ensino infantil e 

fundamental visando à concessão de descontos para os filhos de servidores municipais. 

Autoria: José Natalino Paganini. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da 

palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 57/2017 e Emenda 

Modificativa de nº 01/2017. Aprovados por unanimidade. DESPACHO: APROVADO 

EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE O PROJETO DE LEI Nº 57/2017 E 

EMENDA MODIFICATINA Nº 01/2017. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de 

Outubro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 2º) Em única discussão o 

Projeto de Lei nº 0059/2017.- Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar Convênio 

com a Associação Comercial e Empresarial de Itapira-ACEI. Autoria: José Natalino 

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

coloca em única votação o Projeto de Lei nº 59/2017. Aprovado por unanimidade. 

DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 26 de Outubro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 3º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0061/2017.- Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a conceder isenção da tarifa de esgoto especial a empresas 

estabelecidas no município cuja atividade principal constitua em abate e comercialização de 

animais de quaisquer natureza. Autoria: José Natalino Paganini. Não havendo nenhum 

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

de Lei nº 61/2017. Aprovado por unanimidade. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. 

LUIS HERMINIO NICOLAI: “Todos os vereadores estiveram presentes no abatedouro 

municipal. Agradeço ao Luan e ao Rafael, pois ambos anteciparam essa votação. Estão 

conseguindo o Certificado de Inspeção Estadual. Desse modo, acredito que Itapira dará um 

enorme passo no setor de alimentos. Com essa aprovação, acredito que os trabalhos serão 

iniciados. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE 

LOPES: “Também faço menção justificando a aprovação de todos. Em especial, foram os 

vereadores Dirceu e o Mino que tomaram frente ao problema. Parabéns pelo acordo entre 

as bancadas. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. DIRCEU DE 

OLIVEIRA: “Não poderia deixar de agradecer os vereadores porque é um trabalho muito 

importante. O matadouro é muito importante para a nossa cidade. Deixo registrado os meus 

parabéns. Obrigado.” A seguir, justifica o voto a Vereadora Sra. MARISOL DE FATIMA 

GARCIA RAPOSO: “Também gostaria de parabenizar os dez vereadores pela aprovação 

unânime da matéria. Quando existe compreensão, acredito que todos saem ganhando. 



Realmente não pude estar visitando o local porque estava em sala de aula. Obrigada.” A 

seguir, justifica o voto o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “Estivemos 

visitando o local no dia especificado e o Paulo disponibilizou as devidas explicações. 

Pudemos conhecer o abatedouro e suas necessidades. Obrigado e parabéns a todos.” A 

seguir, justifica o voto a Vereadora Sra. ELISABETH DONISETE MANOEL: 

“Parabenizo a todos e fico muito feliz. Percebi que ele é uma pessoa muito dedicada. Vale 

ressaltar que ele disse que aumentará o número de empregos. Parabéns.” A seguir, justifica 

o voto o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Esta presidência 

congratula com os companheiros vereadores sobre todo empenho realizado. Deixo meus 

parabéns aos vereadores Dirceu e Mino. É uma situação que gerará mais empregos para 

Itapira. Mais uma vez é uma vitória entre todos os pares desta Casa. Obrigado.” 

DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 26 de Outubro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 4º) Em única discussão o Requerimento nº 00362/2017.- Voto de 

Congratulação com o estudante e atleta itapirense Marcos Eduardo Hermenegildo Sartório, 

pela brilhante participação no Campeonato Paulista Universitário de Karate. Autoria: 

Carlos Alberto Sartori. A seguir, pela ordem, o vereador Carlos Alberto Sartori requer e a 

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

para melhores estudos. DESPACHO: ADIADA PARA A PRÓXIMA SESSÃO. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 26 de Outubro 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 e seus colaboradores, internautas, os funcionários da Casa, e declaro 

encerrado os trabalhos da presente sessão. DO QUE, PARA CONSTAR, LAVROU-SE 

ESTA ATA.  


