
ATA DA 41ª Sessão Ordinária, realizada aos 23 de novembro 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 primeiro orador inscrito, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUAN 

DOS SANTOS ROSTIROLLA: “Boa noite a todos. Faço uma saudação especial ao nosso 

amigo Maé que faz parte da Comercial Rio Branco. O Maé se faz presente nesta Casa 

porque na última sessão votamos um voto de congratulação destinado a ele. É um voto 

pelos 18 anos de atividade em nosso município. O requerimento proposto por esse vereador 

que vos fala foi aprovado por unanimidade nesta Casa. Os dez vereadores votaram junto 

conosco. É uma singela homenagem em relação a importância que você tem em nosso 

município. Deixo meus parabéns a você, assim como também para todos seus familiares e 

amigos. Dezoito anos não são dezoito dias. Você passou e venceu muitas lutas nessa 

cidade. Praticamente você atende de segunda a domingo. É uma luta árdua no dia a dia. 

Novamente digo que esta Casa está fazendo uma singela homenagem, no qual peço para o 

presidente registrar esse momento nos anais desta Casa. Deixo meu agradecimento a todos 

os vereadores desta Casa pela aprovação unânime da matéria. É mais do que merecida. 

Outro assunto que gostaria de abordar é que venho falar em nome da situação referente ao 

projeto nº 16/2017, mais precisamente sobre a taxa do lixo. A bancada da situação emendou 

o projeto. Após alguns estudos e conversas tivemos a oportunidade de ouvir várias 

autoridades que atuam no ramo, sendo o promotor e os gestores da área ambiental. A partir 

de todo esse contexto ficou decidido emendar o projeto. O papel do vereador é legislar 

nesta Casa. A nossa responsabilidade é enorme dentro do exercício desse mandato. A 

emenda será lida para que todos fiquem ciente. Ela tem uma redução quanto ao teto a ser 

cobrado pela taxa de lixo. Possui um desconto para a área residencial e comercial. Tem 

uma isenção para os templos religiosos e entidades especiais. Ela tem uma data para 

vigorar. Fazendo alguns cálculos a nossa bancada conseguiu chegar a conclusão que caso a 

emenda for aprovada nessa Casa, ela arrecadaria cerca de R$ 2.161.000,00. É um valor 

abaixo do esperado pelo Executivo. Houve um consenso geral da situação, a qual 

apresentou a emenda para que se dê um pontapé inicial em relação ao assunto. Passamos a 

cooperar junto ao Executivo. Sabemos que todas as cidades do país vivem um momento 

caótico. Itapira não é diferente. Vale ressaltar que Itapira recebeu muitas conquistas tanto a 

nível federal ou estadual. Todos sabem que tivemos uma reunião com o deputado Barros 

Munhoz. Ele deixou clara a situação de nosso Estado. Ele deixou claro que não vamos 

conseguir mais nenhuma emenda nesse montante. Resta aos legisladores de Itapira achar 

soluções. A emenda será lida e estudada por todos os senhores vereadores. Cada um tem 

sua responsabilidade dentro desta Casa. Estamos fazendo o nosso papel. Entendemos que é 

uma emenda importante. Todos os vereadores são parados todos os dias nas ruas para 



receber soluções, respostas e questionamentos sobre a taxa de lixo. Obrigado.” A seguir, 

faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI: “Boa noite a todos. 

Gostaria de cumprimentar todos os presentes em nome do renomado empresário de nossa 

cidade chamado Maé. Ele sempre está nos acudindo na Avenida Rio Branco. Desejo que 

você continue sempre em frente, Maé. Sei que o tempo não será suficiente, mas o Luan 

falou sobre a emenda do lixo. Ela vai entrar e vai ser encaminhada para as comissões. O 

que tinha ficado definido muito se discutiu. Havíamos dito que daquela forma não passaria. 

O projeto necessita de 6 votos. Portanto, não passaria. Achávamos que o projeto seria 

votado na data de hoje, mas o Luan está trazendo uma emenda. A mesma será encaminhada 

para as comissões. Quero deixar bem claro que indo para as comissões novamente vamos 

discutir a situação. Está acontecendo uma coisa que tem me magoado. Quero aproveitar a 

presença do Sr. Cristiano Florence nesta Casa. Depois vamos conversar porque não quero 

falar e depois dizer que não podem responder. É o Regimento da Casa. Houve um 

comentário de vossa excelência. Primeiro aconteceu no Facebook e depois... Até bom que 

esteja aqui para aproveitar o momento para perguntar para os funcionários quando o senhor 

foi barrado nesta Casa. Que eu saiba isso nunca aconteceu. Aqui dentro o senhor nunca foi 

barrado. Em segundo lugar gostaria de dizer para o senhor o seguinte: O senhor deu a 

entender que os dez vereadores discutindo com o deputado, alguma coisa poderia estar 

acontecendo. Quero deixar bem claro para o senhor que estou há 16 anos na política. O 

senhor está chegando agora, entrando no avião e já quer ir para janelinha. Vou dizer uma 

coisa para o senhor: Isso não pode ser feito com as autoridades porque a comissão de 

Finanças pediu ao deputado para que viesse até esta Casa a fim de se achar uma solução e 

se ele tinha condições, Cristiano, de conseguir alguma verba que não onerasse a população. 

Fomos recebê-lo, lembrando que são os dez vereadores, porque somos convocados a 

conversar com ele. Quero deixar bem claro que não houve nenhum tipo de mal 

intencionamento e que ninguém está levando propina. Para um bom entendedor meia 

palavra basta. Não vou aceitar... Não podemos ser desrespeitados nesta Casa baseado em 

uma imaginação. Se for o deputado ou outro convidado que venha a esta Casa, digo que os 

dez vereadores foram eleitos pelo povo. Então, independente de situação ou oposição, digo 

que os dez vereadores estavam juntos. Em relação a reunião, Cristiano, quero te dizer o 

resultado. O resultado foi que o lixo não passou da forma como está. Eles tentaram 

explicar. Isso não pode acontecer porque depois saímos nas ruas e acabamos sendo 

apedrejados. Devemos ter cuidado em falar as coisas. É fácil falar. Depois devemos nos 

defender. O que estou dizendo não é uma crítica. Existe preocupação com a mídia. O 

projeto não foi votado. Esperem votarmos. Depois que o projeto for votado... Se vocês 

acham que a oposição... Eu e o vereador César estamos sendo massacrados antes da 

votação. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO 

SARTORI: “Boa noite a todos. A minha fala é na questão de que hoje tive mais uma boa 

notícia com referência a mais uma emenda de autoria do deputado Carlos Sampaio. Ele me 

ligou dizendo que estava sendo empenhado mais R$ 300.000,00 para a reforma de outra 

Unidade Básica de Saúde. Fiz esse pedido no ano passado e estou atendendo a 

reivindicação. Tão logo o dinheiro estará na conta do município. Estou prestando contas em 

relação ao que estou fazendo em meu mandato. Para o próximo ano, digo que já fiz novos 

pedidos ao deputado Carlos Sampaio no valor de R$ 400.000,00. Caso haja uma 



contrapartida por parte da Prefeitura, acredito que vamos conseguir melhorar a Praça 

Bernardino de Campos. Não é uma fortuna como todos queriam que fosse, mas é uma boa 

ajuda. Acho que vem ajudar a melhorar a Praça Bernardino. Com toda certeza, caso houver 

contrapartida por parte da Prefeitura, seremos beneficiados com mais algumas situações. 

Caso alguém conseguir outros valores com outros deputados será muito bem vindo. É uma 

forma de ajudar a nossa cidade. Gostaria de parabenizar a Prof.ª Maria Ester Ricilluca 

Bueno que completou, na quinta feira próxima passada, 99 anos de vida. É uma pessoa que 

dedicou a sua vida no setor da Educação. Ajudou a formar muitos cidadãos. É uma pessoa 

muito querida por todos. Ela está muito consciente e gosta muito de conversar. Ela reside 

no alto da Vila Pereira. Deixo um grande abraço direcionado para a Dona Ester. Queria 

agradecer a neta da Dona Ester pela presença. Novamente digo que muitas pessoas se 

tornaram renomados profissionais através das mãos da dona Ester. Gostaria de saudar o Sr. 

Douglas Canella e sua esposa. Também faço menção a presença do renomado empresário 

de nossa cidade Maé. Muito obrigado pela presença. Outro assunto é com referência a 

brilhante participação da Miss que representa a beleza itapirense no desfile de nossa cidade. 

Ela está presente junto com seus pais e amigos. No decorrer da sessão será lida a 

propositura. Agradeço a presença de todos vocês. É muito importante ver que os nossos 

jovens estão levando o nome de nossa cidade para todos os cantos da região. Deixo meus 

parabéns a Bruna de Cássia Dama, pois foi vencedora do concurso Glamour Girls Brasil. 

Também deixo meus parabéns para as meninas Antonella Domingues Nogueira e Laura 

Maria Marchezini. Outro assunto faz referência a presença do aluno de educação física 

Marcos Eduardo Hermenegildo Sartori que representou a cidade de Itapira no Campeonato 

Brasileiro Universitário de Caratê na cidade de Salvador. Parabéns a todos. Obrigado.” A 

seguir, faz uso da palavra a Vereadora Sra. MARISOL DE FATIMA GARCIA 

RAPOSO: “Boa noite a todos. Quero cumprimentar a todos em nome da Sra. Rosenilda e 

sua filha Sabrina. Ontem foi realizado o 1º Fórum de Combate a Violência Contra a 

Mulher. Quero deixar registrado os meus agradecimentos a todos os funcionários desta 

Casa de Leis. Quero que fique registrado meus parabéns pelo carinho, atenção e 

acolhimento. Ninguém faz nada sozinho. Somos uma equipe e graças a Deus ocorreu tudo 

na santa paz. Houve propostas e situações que podem ser colocadas em prática no futuro 

próximo. Vamos trabalhar em prol de todas as mulheres itapirenses. Gostaria de falar 

também de duas indicações que estão entrando nesta Casa. O sistema está com muitos 

buracos. Muitas ruas estão esburacadas. Bairros como o Bráz Cavenaghi e o Nosso Teto 

estão necessitando de pavimentação. Quanto a Rua Japão, digo que colocaram uma árvore 

no buraco para sinalizar para os carros e caminhões. É uma forma de os veículos não 

caírem dentro do buraco. Por favor, senhor prefeito, olhe mais para a cidade. Estou pedindo 

encarecidamente. Sou vereadora da oposição, mas não venha olhar para o lado pessoal. 

Admiro o senhor como pessoa, mas como gestor infelizmente fica muito a desejar. Com 

todo o respeito. É uma crítica construtiva. Já entrei com indicação e requerimento cobrando 

a benfeitoria na escola Marco Antonio. Caso vocês analisarem a situação, acredito que 

todos ficarão chocados. Como vereadora estou correndo atrás de emendas para que 

consertem aquele telhado. Sou professora para quem não me conhece. Infelizmente já usei 

todos os meus recursos, mas de nada adiantou. Estou tentando uma emenda fora de Itapira. 

Não posso ficar omissa dentro da escola vendo as nossas crianças afastarem carteiras e usar 



outras salas como improviso. O telhado não tem condições. Parece uma caverna. Já tirei 

foto do local. Às vezes elaboramos indicações e requerimentos, mas muitos não acreditam 

no que estamos fazendo. Já pedi funcionários e tudo mais. Existem somente duas 

funcionárias para limpar. A Educação deve ser de qualidade. Quanto ao Hospital, digo que 

já estive visitando o mesmo a pedido do Diógenes. Qual é o papel do vereador? Fui lá e vi 

muitas coisas. Infelizmente muitas dessas coisas não me agradaram. Os funcionários do 

Hospital Municipal não têm culpa do que acontece. Pude ver a agonia do setor de PS 

atendendo o pessoal. A nossa cidade deve ter um olhar primordial para a Saúde, Educação e 

tudo mais. Não tem como dizer que está tudo lindo e maravilhoso. Obrigada.” A seguir, faz 

uso da palavra o Vereador Sr. DIRCEU DE OLIVEIRA: “Boa noite a todos. Quero 

saudar a todos na pessoa do renomado empresário Maé. O Maé é muito corajoso. Ser 

empresário nos dias atuais é muito difícil. Meus parabéns pelos 18 anos de atividade. 

Venho a esta tribuna, senhor presidente, para falar sobre a Fênix. As reclamações estão 

voltando. Vários itinerários estão sendo alterados. Vamos chamar novamente a empresa 

para conversar. Caso não resolverem os problemas, vamos começar a penalizar. Acredito 

que o dever da Câmara é esse. Vejo a professora Marisol falar em tapar buracos, limpar e 

roçar. Queria dizer para a vereadora que seria por isso que estamos brigando por mais 

receita. Sem receita o município não tem o que fazer. Vai ficar pior. Infelizmente o governo 

não faz dinheiro. Ele vive de receita. Caso não votarmos essa emenda que foi elaborada, 

acredito que as consequências vão aparecer. Estamos em época de chuva. O mato está 

crescendo dia após dia. Peço para que todos os vereadores analisem a emenda, pois é para o 

bem do município. Outro fato, senhor presidente, seria que Itapira possui muitos cães nas 

ruas. Muitas pessoas abandonam seus animais. Devemos sentar para conversar sobre o 

assunto. É uma forma de encontrar o que deve ser feito para amenizar esse tipo de 

problema. Cães abandonados nas ruas é sinônimo de doença. Outro assunto é quando falam 

do deputado Barros Munhoz... Sou o mais velho desta Casa. Jesus Cristo veio na Terra para 

nos salvar, mas acabaram crucificando ele. Lembro-me muito bem dos prefeitos que 

passaram por esta Casa. Peço para os jovens conversarem com seus pais e avós em relação 

ao passado. Perguntem como era a cidade antes de Barros Munhoz. O nome dele deve ser 

respeitado em qualquer lugar. Ele veio aqui para poder ajudar a cidade. É o que ele faz em 

nossa cidade. Hoje a situação está muito difícil. Ninguém está conseguindo verbas. Quando 

alguém quiser falar mal do Barros Munhoz, acredito que deve lavar a boca. Quanto a 

emenda, ela foi elaborada pela bancada da situação. Acho que ela está bem acessível. 

Precisamos fazer alguma coisa para Itapira. Venho a esta tribuna para pedir a todos vocês a 

aprovação da emenda. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra a Vereadora Sra. 

ELISABETH DONISETE MANOEL: “Boa noite a todos. Venho novamente falar sobre 

a taxa do lixo. Esse projeto de autoria do prefeito vai melhorar para quem? Eu gostaria de 

saber. Quais os setores que serão melhorados? Acho muito importante sabermos. Você está 

fazendo cortes no orçamento que são absurdos, são desumanos, prefeito. Veja bem na 

Saúde, pois o senhor não pagou até hoje as horas extras do pessoal, além de faltar material 

de toda natureza. Exemplo: falta de medicamentos, falta de lençol, falta de travesseiro, fio 

para sutura, funcionários, médicos, dentre outras situações. Na Educação, então, faltam 

professores, faltam estruturas físicas, nas classes chove mais dentro do que fora e quando 

cai a chuva tem que tirar as carteiras do lugar ou até mesmo levar os alunos para outro 



local. Você está sendo um governo às avessas. Para o senhor o dinheiro que possivelmente 

será recebido da taxa do lixo pode não significar nada, mas para a maioria do povo o senhor 

sabe o que significa? Para a maioria que tem família, genro, filha, netos e até mesmo 

bisnetos na mesma residência é muito complicado arcar com mais uma despesa fixa por 

mês. O senhor tem noção de quantos desempregados existem em nossa cidade? Se o senhor 

quer mesmo continuar como prefeito, resgate e traga para o povo o dinheiro que o senhor 

recentemente perdoou de uma ex-servidora pública e agora está fazendo muita falta para os 

cofres públicos. Quer saber de uma coisa? Vejo o deputado Munhoz como um ótimo 

político. Ele já fez muito, mas hoje em dia o que ele faz? É um tal de trazer dinheiro daqui e 

dali, mas cadê o dinheiro? Não estou aqui para agradar prefeito e tão pouco deputado. 

Obrigada.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE 

LIMA: “Boa noite a todos. Primeiramente vou falar direcionado ao Cristiano. É uma coisa 

muito sutil e rápida. Aquela reunião especificamente não foi de ordem... Foi uma reunião 

interna que não existiu nenhum comunicado oficial. Era uma reunião entre os vereadores. 

Observei a sua postagem na internet e somente queria deixar claro que existiu essa 

barragem porque na verdade não era uma reunião aberta ao público e sim interna. Essa foi a 

única ponderação em relação a sua colocação. Tenho respeito por vossa pessoa, porém não 

concordo com a postagem em alguns pontos. Em relação a vereadora que fala tanto do 

deputado Barros Munhoz, estou esperando a senhora trazer um centavo para Itapira. 

Quando a senhora trouxer, aí discutimos sobre o Barros Munhoz. Em relação a tudo isso, 

falamos muito sobre o Barros Munhoz e o prefeito. Não tenho nenhum problema em falar 

sobre o Barros Munhoz. Não existiu nenhum político em nossa cidade que trouxe o que ele 

trouxe. Podem haver divergências de opiniões em relação a sua atuação, mas se vocês 

encontrarem outro deputado que trabalhou por Itapira igual a ele, por favor me digam. Não 

tem. Isso é óbvio. Todos sabem disso. Todo seu histórico político não pode ser jogado para 

trás. Não podemos fazer demagogia em relação a isso. Por isso temos que observar o 

futuro. O momento é de crise, mas os vereadores devem buscar os nossos pleitos lá fora. 

Dias atrás o PMDB enviou uma verba para o Dirceu. O Carlinhos conseguiu mais verbas 

através do Carlão. O Toninho conseguiu uma verba de partido. A taxa do lixo está sendo 

muito discutida em nossa Casa. Falamos em relação a receita, despesa e cortes. Haverá 

cortes. Aqueles que dizem ao contrário, digo que vamos ter consequências futuras. Foi 

muito bem explicado a todos, sendo que alguns concordaram e outros não, sobre gestão ou 

sobre o que fazer com a taxa do lixo. A verdade é que existe uma problemática de ordem 

financeira não somente com o lixo, mas também com todo o setor da administração pública 

de toda e qualquer cidade. A taxa do lixo é possível de ser cobrada. Foram explicadas as 

situações em relação ao aterro sanitário, trouxemos profissionais qualificados para falar a 

respeito do assunto, dentre outras situações. Exemplo disso seria a presença do promotor 

nesta Casa. A base situacionista resolveu fazer uma emenda melhorando esse projeto de lei, 

inclusive atendendo muitos requisitos onde a oposição batia contra. Esse projeto ainda está 

em discussão e não está terminado. A oposição pode ter o seu lado. Acredito que na 

próxima semana isso venha para a nossa Casa para ser discutido e votado. Queria 

aproveitar o momento para cumprimentar as meninas que estão nesta Casa na data de hoje. 

Agradeço a presença da Antonella, da Bruna e da Laura. Parabéns a todas. Volto a falar 

sobre a nossa atuação. Acho que todos os vereadores, de forma geral, precisam atuar mais. 



Seja na construção das leis ou na busca de recursos para a melhoria de nossa cidade. 

Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: 

“Ouvi atentamente a fala do líder do prefeito Paganini, vereador Luan Rostirolla, e 

conforme foi falado em relação a receita gostaria de dizer que estamos com o orçamento de 

2018 na Casa e no mesmo tem as receitas segundo as categorias econômicas. Para a minha 

surpresa já consta a taxa do lixo para o exercício de 2018. Isso está presente no orçamento 

sem a aprovação da taxa. Está com o valor de R$ 3.900.000,00. Então, vereador Luan, 

pergunto para vossa excelência o seguinte: Essa emenda que os vereadores da situação 

elaboraram desequilibra o próprio orçamento. Pergunto a vossa excelência de qual 

Secretaria irão complementar essa redução orçamentária. Dá a entender que os vereadores 

da situação e o prefeito não se entendem. A emenda que eles estão propondo desequilibra o 

orçamento. De onde vossa excelência vai fazer a compensação de R$ 1.400.000,00 que o 

prefeito colocou no orçamento de 2018, sendo que não houve a aprovação da lei nesta 

Casa? Contar com uma receita que ainda não houve aprovação é crime administrativo. Os 

cinco vereadores da situação assinam junto com o prefeito. Fere a Lei de Responsabilidade 

Fiscal, assim como também a Constituição Federal. O orçamento comtempla uma receita 

sem autorização legislativa. É tão grave o que está no orçamento de 2018 que quando o 

prefeito fala na tabela explicativa... Estão diminuindo o orçamento. Estamos tentando 

defender o povo. Vossas excelências estão tentando penalizar o povo. Vossas excelências 

conversaram com o prefeito e tenho certeza... “Já que o chumbo para o povo foi feito, 

vamos fazer uma emenda para diminuir o fumo no povo.” É isso que vossas excelências 

fizeram. É tão grave a situação que o prefeito colocou na tabela explicativa da legislação de 

receita, Sr. Luan... Taxa de Coleta de Lixo... Ele colocou lei municipal e tem uma 

interrogação porque não foi aprovado. Isso é uma pedalada orçamentária. Isso é muito 

grave porque vossas excelências estão mexendo em uma emenda que não existe. Vou 

perguntar para vossas excelências de onde vão retirar a complementação dessa emenda. O 

vereador deve explicar. Se for faltar na Educação, na Saúde ou Transporte, vossas 

excelências já iniciaram essa contribuição. A oposição realizou uma reunião na terça feira. 

Estiveram presentes os vereadores Professora Marisol, Mino Nicolai, César da Farmácia, 

Beth Manoel e Dr. Rafael. O nosso posicionamento é para rejeitar a taxa de lixo e rejeitar 

qualquer emenda que venha em relação ao projeto de nº 16 de autoria do prefeito. Vou 

cobrar de vossas excelências melhores explicações sobre qual Secretaria sofrerá a retirada 

de R$ 1.500.000,00. Não tire de lugares essenciais porque o povão está sentindo na pele o 

que vem faltando desde 2013. Os problemas não surgiram hoje e sim no passado. Tudo isso 

se deve por má gestão. Agora querem fazer a revitalização do Penhão ao passo que querem 

penalizar a população. Isso é inadmissível. Para o bom gestor meia palavra basta. 

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 40ª Sessão Ordinária, realizada no dia 16 de Novembro de 

2017. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 23 de Novembro 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 ao Projeto de Emenda a LOMI. 2º) Projeto 

de Emenda a LOMI nº. 001/2017.- Em que o Sr. Beth Manoel submete à apreciação do 

Colendo Plenário propositura supra que "Altera a redação e acrescentam incisos e 

parágrafos ao artigo 118 da Lei Orgânica do Município de Itapira". DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Novembro de 

2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. Não havendo mais Projetos de Emenda 

a LOMI, o Sr. Presidente passa à leitura do Projeto de Lei Complementar. 3º) Projeto de 

Lei Complementar nº. 0020/2017.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à 

apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Dispõe sobre a criação de cargo no 

Quadro de Pessoal do SAAE. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 23 de Novembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. Não havendo mais Projetos Lei Complementar, o Sr. Presidente passa à leitura 

dos Projetos de Lei. 4º) Projeto de Lei nº. 0068/2017.- Em que o Sr. José Natalino 

Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Altera o valor do 

repasse para a entidade Casa de Repouso Allan Kardec, constante no artigo 2º da Lei nº 

5.613, de 12 de julho de 2017. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 23 de Novembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 5º) Projeto de Lei nº. 0069/2017.- Em que o Sr. José Natalino Paganini 

submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Revoga a Lei nº 5.611, de 

12 de julho de 2017. A seguir, pela ordem, o Vereador Rafael Donizete Lopes requer e a 

Casa aprova por unanimidade para que a presente matéria seja encaminhada às Comissões e 

posteriormente à Ordem do Dia de Hoje a fim de ser discutida e votada. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Novembro de 

2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. Não havendo mais Projetos Lei 

passamos às Emendas. 6º) Emenda Aditiva/Modificativa de nº. 001/2017 ao Projeto de 

Lei Complementar nº 16/2017.- O Artigo 4º do Projeto de Lei Complementar nº 16/2017, 

que “Institui a Taxa de Serviços Públicos de Coleta, Remoção e Destinação de Lixo ou 

Resíduos Provenientes de Imóveis e revoga dispositivo do Código Tributário Municipal”, 

passa a constar com a seguinte redação:. Autoria: Bancada da Situação. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Novembro de 

2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 7º) Emenda Modificativa de nº. 

001/2017 ao Projeto de Lei nº 66/2017.- Altera dispositivos ao Projeto de Lei nº 66/2017 

que "Dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio de 2018/2021 e dá outras 

providências”. Autoria: Maurício Cassimiro de Lima. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Novembro de 2017. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 8º) Emenda Modificativa de nº. 001/2017 ao 

Projeto de Lei nº 67/2017.- Altera dispositivos ao Projeto de Lei nº 67/2017 que "Estima a 

Receita e Fixa a Despesas para o Exercício Financeiro de 2018". Autoria: Maurício 

Cassimiro de Lima. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 23 de Novembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 

Não havendo mais Emendas, o Sr. Presidente passa à leitura dos Pareceres. 9º) PARECER 

nº. 126/2017.- Ao Projeto de Lei nº 69/2017.- 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 69/2017, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, 

que "Revoga a Lei nº 5.611, de 12 de julho de 2017", 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 DE HOJE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 23 de Novembro 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. 10º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00188/2017.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 

Antônio do Carmo, mais conhecido como Nicão. Autoria. Todos Os Senhores Vereadores. 

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

23 de Novembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 11º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00189/2017.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Antônia Molão 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Novembro de 2017. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 12º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00190/2017.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Wilson Ricciluca. Autoria. Todos Os 

Senhores Vereadores. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 23 de Novembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. A seguir, justifica o voto a Vereadora Sra. MARISOL DE FATIMA GARCIA 

RAPOSO: “É com muito pesar e com muita tristeza. Fiquei muito chateada quando vi a 

foto do Nicão nas redes sociais. Era uma pessoa popular e muito querida por todos. Tive a 

oportunidade de conhecer essa pessoa. Ele vem de uma família humilde e lutadora. Quero 

deixar um abraço de conforto a todos os familiares e amigos. Foi uma enorme perda para a 

nossa cidade. Obrigada.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE 

LOPES: “Faço das minhas palavras, as palavras da companheira Marisol. Tive a 

oportunidade, nos últimos dias em que ele esteve internado no Hospital, de conversar com 

ele. Sua voz estava muito debilitada. Essa perda deixa uma enorme lacuna em nossa cidade. 

Meus sinceros sentimentos a todos familiares e amigos. Obrigado.” A seguir, justifica o 

voto o Vereador Sr. DIRCEU DE OLIVEIRA: “Também não poderia deixar de falar do 

Nicão. Foi uma enorme perda para a nossa cidade. Ele sempre brincava comigo. Deixo 

meus sinceros sentimentos a todos os familiares e amigos. Obrigado.” A seguir, justifica o 

voto o Vereador Sr. LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA: “Deixo meus sentimentos a 

todos familiares e amigos do Nicão. Ele sempre esteve participando do domingo sertanejo. 

Sempre foi ícone da música caipira. Irá fazer muita falta para nós. Obrigado.” A seguir, 

justifica o voto o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “Também deixo meus 

votos de pesar e sentimento a todos os familiares do Nicão. Tive o privilégio de conhecer o 

Nicão. Sua família viveu muitos anos nas imediações da Usina Virgolino de Oliveira. Que 

Deus o receba nas portas do Céu. Obrigado.” 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. 13º) Requerimento nº. 



00421/2017.- Voto de Congratulação com a professora Sra. Maria Ester Ricciluca Bueno, 

pelo transcurso de seu 99º aniversário de nascimento celebrado dia 16 de novembro. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 23 de Novembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 14º) Requerimento nº. 00422/2017.- Voto de Congratulação com a Sra. Cecília 

Yonezawa, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado recentemente. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 23 de Novembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 15º) Requerimento nº. 00423/2017.- Voto de Congratulação com o ex 

vereador Sr. Luiz Martinho Stringuetti, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento 

celebrado dia 11 de novembro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de 

Novembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 16º) Requerimento nº. 

00424/2017.- Voto de Congratulação com o Sr. Virgílio Moino, pelo transcurso de seu 

aniversário de nascimento, celebrado dia 12 de novembro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

23 de Novembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 17º) Requerimento 

nº. 00425/2017.- Voto de Congratulação com a Sra. Cleide Regina Cavenaghi, pelo 

transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 14 de novembro. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 23 de Novembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 

18º) Requerimento nº. 00426/2017.- Voto de Congratulação com a Sra. Ivanira Fracaroli 

Cerutti, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 20 de novembro. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 23 de Novembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 19º) Requerimento nº. 00427/2017.- Voto de Congratulação com a Sra. 

Josephina Braga, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 20 de 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Novembro de 2017. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 20º) Requerimento nº. 00428/2017.- Voto de 

Congratulação com o Sr. Antônio Sartori, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, 

celebrado dia 20 de novembro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de 

Novembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 21º) Requerimento nº. 

00429/2017.- Voto de Congratulação com a Sra. Onofra Bacchin, pelo transcurso de seu 

aniversário de nascimento, celebrado dia 20 de novembro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

23 de Novembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 22º) Requerimento 

nº. 00430/2017.- Voto de Congratulação com a empresária Sra. Leila Aparecida Buzana de 

Souza, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 20 de novembro. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 23 de Novembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 23º) Requerimento nº. 00431/2017.- Voto de Congratulação com o Sr. Lázaro 

Marangoni, mais conhecido como Nenê do Mercadão, pelo transcurso de seu aniversário de 



nascimento, celebrado dia 20 de novembro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de 

Novembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 24º) Requerimento nº. 

00432/2017.- Voto de Congratulação com as Misses representantes da beleza itapirense, 

pela brilhante participação no desfile cívico de aniversário da cidade. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 23 de Novembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 

25º) Requerimento nº. 00433/2017.- Requer oficiar o SAAE - Serviço Autônomo de Água 

e Esgoto, solicitando o rebaixamento de Rua nas Chácaras Barreirinho. Autoria. Toninho 

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

Caio", aos 23 de Novembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 26º) 

Indicação nº. 00462/2017.- Sugere melhorias no asfalto, através de operação "tapa 

buracos", na Rua Henrique Tofanello, no Bráz Cavenaghi. Autoria. Professora Marisol. 

DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 

de Novembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 27º) Indicação nº. 

00463/2017.- Sugere melhorias no asfalto, através de operação "tapa buracos", na Rua 

Noge Jamarino, no Nosso Teto. Autoria. Professora Marisol. DESPACHO: AO SR. 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Novembro de 2017. 

a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 28º) Indicação nº. 00464/2017.- Sugere 

construção de bueiro na Rua Júlio Recchia, em Barão Ataliba Nogueira, em face do 

acumulo de água parada. Autoria. Toninho Marangoni. DESPACHO: AO SR. 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Novembro de 2017. 

a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 29º) Indicação nº. 00465/2017.- Sugere 

construção de bueiro na Rua João Simão, em Barão Ataliba Nogueira, em face do acumulo 

de água parada. Autoria. Toninho Marangoni. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Novembro de 2017. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 30º) Indicação nº. 00466/2017.- Sugere execução de 

serviços de limpeza e roçagem nas proximidades e ruas do Conjunto Habitacional "Isaac 

Cavenaghi", em Barão Ataliba Nogueira. Autoria. Toninho Marangoni. DESPACHO: AO 

SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Novembro de 

2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 31º) Indicação nº. 00467/2017.- Sugere 

denominar rua ou logradouro público de nossa cidade de Renato Gutierrez, mais conhecido 

como "Didi". Autoria. Luan Rostirolla. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Novembro de 2017. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 32º) Indicação nº. 00468/2017.- Sugere denominar rua ou 

logradouro público de nossa cidade de Sueli Rogatto. Autoria. Luan Rostirolla. 

DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 

de Novembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 33º) Indicação nº. 

00469/2017.- Sugere execução de melhorias na galeria de água pluvial da Av. Brasília, 

mais precisamente defronte o Supermercado Antonelli. Autoria. Luan Rostirolla. 

DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 

de Novembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 34º) Indicação nº. 

00470/2017.- Sugere ao Sr. Prefeito, determinar ao Departamento de Trânsito, que 

promova a devida sinalização das vagas especiais de estacionamento na Rua Prudente de 



Moraes, nas proximidades do Cinema. Autoria. Luan Rostirolla. DESPACHO: AO SR. 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Novembro de 2017. 

a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 35º) Indicação nº. 00471/2017.- Sugere 

execução de limpeza de bueiros e galerias na estrada rural "André Cavenaghi", acesso ao 

bairro dos Forões. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Novembro de 2017. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 36º) Indicação nº. 00472/2017.- Sugere ao Sr. Prefeito, 

estudos junto à direção da Ascorsi, objetivando a implantação de um projeto para 

processamento do material reciclado transformando-o novamente em matéria-prima. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 23 de Novembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 37º) Indicação nº. 00473/2017.- Sugere ao Sr. Prefeito, determinar junto a 

empresa EPPO, que crie um canal tipo 0800 para reclamações e sugestões da população. 

Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 23 de Novembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 

38º) Indicação nº. 00474/2017.- Sugere a construção de calçadas na Rua Pedro Mandato, 

após o trecho da ponte "Reinaldo Zeferino", sentido a Rua Ari Wilson Cremasco. Autoria. 

Beth Manoel. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 23 de Novembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 39º) 

Indicação nº. 00475/2017.- Sugere limpeza e retirada de galhos e entulhos defronte a 

creche "Wilma A. C. Mituzaki", no Jardim Tropical. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: 

AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Novembro 

de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 40º) Indicação nº. 00476/2017.- 

Sugere a revitalização da praça "Guido Atílio Cremasco", ao lado do Clube da Saudade. 

Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 23 de Novembro 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: 41º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento 

da Educação. Comunicado Nº CM241889/2017: 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$ 13.154,60. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 23 de Novembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 42º) Prefeitura Municipal de Itapira; Ofício SG-DAO nº 533/2017: Resposta 

ao Requerimento nº 380/2017. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

23 de Novembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 43º) Centro Paula 

Souza: Assunto: Apoio na divulgação do Vestibular 1º Semestre de 2018 da Fatec Itapira 

dentro da empresa. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de 

Novembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 44º) Prefeitura 

Municipal de Estiva Gerbi: Assunto: convite para participar da visita do Deputado 

Estadual João Caramez, que se dará no dia 25 de Novembro. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 23 de Novembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 45º) Prefeitura Municipal de Estiva Gerbi: Convite para participar da 1ª 

Exposição Cultural Monteiro Lobato. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 23 de Novembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 46º) 



ASCORSI: Prestação de Contas referente Julho de 2017. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 23 de Novembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 47º) Cristiano Florence: Abaixo assinado (digital e físico) contra o projeto de 

lei nº 16/2017. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de 

Novembro 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 0069/2017.- Revoga a Lei nº 5.611, de 

12 de julho de 2017. 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 

69/2017. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA 

VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Novembro 

de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 2º) 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. Não havendo nenhum 

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

Requerimento nº. 362/2017. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Novembro 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.  


