
ATA DA 1ª Sessão Ordinária, realizada aos 05 de fevereiro de 2019. Presidente: LUAN 

DOS SANTOS ROSTIROLLA; 1º Secretário: CARLOS ALBERTO SARTORI. 2º 

Secretário: ANTONIO MARANGONI NETO. 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 e RAFAEL DONIZETE LOPES. Ausente o Vereador Sr. 

MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA. 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. Quero informar a todos que o 

objetivo da minha visita ao Almoxarifado no dia 30 foi fazer como faço desde o início de 

meu mandato. Fui até aquele setor a fim de protocolar os meus pedidos, assim como 

também os pedidos da população. Sempre fui muito bem atendida pelo Secretário Paulinho. 

Ocorre que em determinado momento o prefeito entrou gritando igual um louco com o 

Paulinho. Ele questionou se havia marcado horário e tudo mais. Ele disse que o Paulinho já 

havia recebido ordens para não me atender. Depois de tudo isso começou a gritar com 

minha pessoa. Tanto eu como o Paulinho ficamos quietos. O prefeito não se contentando 

com o que havia feito acabou saindo da sala dizendo que não era horário de eu estar 

naquele local. Disse que era para mim estar trabalhando e que eu era vagabunda, assim 

como os membros de minha família. Aquilo queimou muito dentro de minha pessoa. 

Acabei fechando a porta. De repente a porta se abriu novamente e o prefeito veio em cima 

de mim. Ele acabou sendo segurado por um funcionário diretor daquele local. Caso isso não 

tivesse acontecido, acredito que o prefeito tinha me agredido. Vi o Jornal Gazeta publicado 

no sábado e constatei que ele criou toda a história se fazendo como vítima. Isso aumenta 

ainda mais a minha certeza de que ele é uma pessoa mentirosa. A minha visita ao 

Almoxarifado também tinha como fundamento em conversar com os colegas funcionários 

daquela repartição. Muitas pessoas do Almoxarifado trabalha com máquinas pesadas. 

Somente quatro dessas pessoas foram reivindicar junto ao prefeito uma diferença em seus 

salários. O prefeito enviou a esta Casa de Leis um projeto para que os vereadores analisem 

a situação. Tanto eu como os vereadores Rafael, Mino e César elaboraram uma emenda em 

relação a esse aumento salarial e um prazo para que regularizem a carteira de habilitação, 

visto que quando fizeram o concurso não foi exigida a categoria E. O meu lado diz que pau 

que bate em Chico também bate em Francisco. Caso o Zé trabalhar com caminhões pesados 

e ganhar X, gostaria de saber o porquê o Mané vai ganhar menos que o Zé se fazem a 

mesma coisa. Isso deve ser respondido. Ou fica igual para todos ou então não vou assinar o 

projeto. Respeito muito a excelência e os quatro funcionários que querem essa melhoria em 

seus salários. Particularmente não gosto de ser tratada como idiota. Neste caso não 

vislumbro qualquer sentimento de ciúmes por ninguém. Ele cita no Jornal Gazeta que fiquei 

com ciúmes da colega Marisol, pois esse projeto é dela. Quero lembrar tanto o prefeito 

como o jornal que isso não compete ao vereador e sim ao prefeito. Curiosamente ocorre que 

o prefeito está se passando por vítima. Ele é um covarde. Além disso, vale lembrar o senhor 

prefeito que não é a primeira vez que ele ofende uma mulher. Uma vez ele fez isso com a 



Dra. Maíra no Hospital Municipal e com a Cristina do Sindicato. Ele até recebeu uma 

menção de repúdio da OAB de São Paulo por essa atitude. Quero lembrar a todos que não 

sou vagabunda como ele disse. Ainda que fosse uma prostituta, acredito que não deveria ter 

ouvido palavras que me ofenderam profundamente. A pessoa que falou isso vale muito 

menos que o feijão que ela come. Obrigada.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. Em nome do Tiago Fontolan queria 

cumprimentar todos os presentes. Nesse momento vou citar dois projetos que certamente 

serão discutidos nesta Casa. Tive a oportunidade de ir até o gabinete para conversar com o 

Tiago Fontolan na semana passada. Conversamos bastante sobre dois projetos. Um deles 

está relacionado a Ronda Cidadã Maria da Penha. Hoje, lembrando que não precisa ir muito 

longe, muitos veículos de imprensa tem demonstrado o extremo problema quando se trata 

da agressão junto as nossas mulheres. Muitas mulheres são vítimas do marido, namorado e 

de outras pessoas que não fazem parte do convívio familiar. Essa Ronda Cidadã foi 

implantada no município de Taboão da Serra. Outras cidades no Estado também estão 

implantado essa Ronda Cidadã Maria da Penha. Pude conversar com algumas pessoas na 

cidade de Piracicaba e constatei que o projeto também foi implantado naquela cidade. Foi 

feito um treinamento onde recebeu o apoio do Ministério Público, Varas Criminais, 

delegados e outros setores competentes. Temos o Conselho de Direito da Mulher e acho 

que a Cristina faz parte do mesmo. É de extrema importância. Fico muito feliz porque o 

Secretário de Governo Tiago Fontolan ouviu, disponibilizou ideias novas para 

complementar essa matéria e gostaria imensamente de compartilhar com todos os senhores 

vereadores a resposta que o prefeito enviou a este vereador com relação ao ofício. Ele fez 

elogios a matéria e disse que é de extrema importância para a cidade e que quando 

estivermos discutindo a matéria, que todos os vereadores possam conversar para abrir uma 

frente de diálogo junto a todos os seguimentos da sociedade que tem interesse ou fazem 

políticas públicas direcionadas a esse assunto. Então, Tiago, meu muito obrigado do fundo 

do coração por me receber e por ajudar a complementar essa possível medida que vai ser ao 

alcance de todas as mulheres do município. Espero que possamos aprovar o projeto. Temos 

a Guarda Municipal que já faz um trabalho dentro do município. Esse treinamento deve ser 

realizado em consonância com o Ministério Público, Guarda Municipal e demais setores 

competentes. Temos a Marisol que é presidente do Conselho nesta Casa. Espero que 

possamos aprovar o projeto em nome de nossas mulheres. Luan, gostaria de salientar que o 

vereador Maurício, ex-presidente desta Casa, sempre foi muito respeitoso com todos os 

vereadores. Espero que vossa excelência mantenha a postura que seu antecessor tinha. Sei 

que o senhor vai manter essa postura. Desejo uma ótima administração. Obrigado.” A 

seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA: “Boa 

noite a todos. Quero desejar boas vindas a todos e pedir para que façamos um trabalho 

muito glorioso e vantajoso para o nosso município. Acredito que chegou um novo governo 

em nosso país. Algumas mudanças já vêm acontecendo. É o momento em que o país pode 

crescer. Somos representantes do município de Itapira e temos muito a apresentar. Queria 

dizer que o gabinete da presidência está aberto para todos os vereadores. Já conversei com 

vários vereadores sobre ideias, críticas e recursos. A cada dia que passa devemos tentar 

sempre melhorar a imagem da Câmara Municipal. Queria fazer uma homenagem aos 

nossos colaboradores. Muito obrigado por todas as informações e conversas sobre esta 



Casa. Contem sempre com este vereador. Os funcionários desta Casa são muito importantes 

para os vereadores. Esta Casa é muito enxuta para tudo o que ela produz. A parte interna da 

Câmara é uma correria. Deixo minha homenagem e meus sinceros agradecimentos a todos 

os funcionários desta Casa. Tenho certeza que vamos fazer um importante trabalho juntos. 

Contem sempre comigo. Trabalhando juntos vamos conseguir muitas coisas em prol a 

cidade. Certamente os objetivos serão alcançados com muita facilidade. Foi um mês 

maravilhoso. Conheci muito a rotina da Casa. As ideias estão surgindo. Vale lembrar que 

quero muito aproximar esta Casa junto a população. As portas desta Casa estão abertas para 

todos. Sugestões e críticas são muito bem vindas. Queria deixar um adendo em relação ao 

projeto dos motoristas. Ele não está em pauta. O mesmo continua seu trâmite dentro das 

comissões competentes. O recado está dado. 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 45ª Sessão 

Ordinária, realizada no dia 18 de Dezembro de 2018. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Fevereiro de 2019. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Presidente. 1º) Em discussão e votação a Ata da 5ª Sessão 

Extraordinária, realizada no dia 21 de Dezembro de 2018. DESPACHO: APROVADA 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 05 de Fevereiro de 2019. a) Luan 

dos Santos Rostirolla - Presidente. 1º) Em discussão e votação a Ata da 1ª Sessão 

Extraordinária, realizada no dia 09 de Janeiro de 2019. DESPACHO: APROVADA 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 05 de Fevereiro de 2019. a) Luan 

dos Santos Rostirolla - Presidente. Em seguida o Sr. Presidente solicita do Primeiro 

Secretário para que proceda a leitura das matérias constantes do Expediente. Passamos ao 

Requerimento de Licença. 1º) REQUERIMENTO Nº. 001/2019.- Requer licença sem 

remuneração para tratar de assuntos particulares. Autoria: Maurício Cassimiro de Lima. 

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

05 de Fevereiro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. A seguir, encontrando-

se presente no recinto da Câmara, o 1º Suplente de Vereador do PSDB, Sr. MAURO 

ALBERTO SARTORI MIRANDA, o Sr. Presidente convida-o a assumir a vaga 

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

COMISSÕES PERMANENTES para atuarem no ano de 2019 composta por três 

membros. Ato Contínuo, o Sr. Presidente informa que os Vereadores interessados em 

participar das Comissões se manifestem para que possa haver o processo de julgamento 

pelo Plenário. A seguir, pela ordem, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO 

NICOLAI: "A minha sugestão seria no sentido de manter o que foi feito no ano passado. 

Tudo fluiu muito bem. Uma comissão para cada lado seria plausível para que não 

passássemos por todo esse trâmite novamente. Fica a sugestão. Já conversei com vários 

vereadores. Caso todos concordarem, acredito que os trabalhos fluirão normalmente. 

Obrigado." A seguir, pela ordem, a Vereadora Sra. Marisol de Fatima Garcia Raposo 

requer e a Casa aprova por unanimidade a suspensão dos trabalhos por 10 minutos a 

fim de que os vereadores possam se reunir. (SUSPENSA). Reiniciado os trabalhos, após 

verificação de quórum, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: 



“Boa noite a todos. Com relação a LOMI, em seu artigo 24, diz o seguinte: “A Câmara terá 

Comissões Permanentes e Temporárias. Parágrafo 3°.- Na formação das Comissões, 

assegurar-se-á tanto quanto possível, a representação proporcional dos Partidos ou blocos 

parlamentares que participam da Câmara.” Partindo do pressuposto que os dois últimos 

anos sempre teve o entendimento pela LOMI, o partido PSD possui dois componentes, no 

caso os vereadores César e a Marisol. Assim sendo, deveriam indicar um vereador. O 

PSDB, no qual é composto pelo vereador Carlinhos Sartori e pelo vereador Maurício, teria 

direito a um assento nas comissões. O PSL, no qual é composto pelo vereador Mino Nicolai 

e pela Beth Manoel, teria o direito de um assento nas comissões. Quantos aos vereadores 

Toninho Marangoni, Dirceu de Oliveira e Rafael Donizete Lopes, pode-se dizer que 

constituem partidos diferentes. Não teriam direito ao assento devido a razões relacionadas a 

proporcionalidade. O vereador Luan não participa das comissões porque é presidente desta 

Casa. Partindo do que está escrito na LOMI, caso optássemos pelo bloco partidário, hoje 

teríamos a seguinte composição: Bloco Oposição: PSL – Beth Manoel e Mino Nicolai. PSB 

– Professora Marisol e César da Farmácia. PROS – Rafael Donizete Lopes. Bloco Situação: 

Toninho Marangoni, Carlinhos Sartori, Dirceu de Oliveira e Mauro que está como suplente 

do vereador Maurício. Totaliza-se 4 componentes. Sempre foi dessa forma, ou seja, 

seguindo a LOMI. O que gostaríamos é que fosse feita a votação por bloco partidário ou 

por partido. Seria a forma mais correta. Há um grande empecilho que coloca a vereadora 

Marisol em uma situação sem precedentes. O partido da vereadora Marisol faz parte da 

oposição, no qual o vereador César é líder do partido. Vale lembrar que a vereadora 

Marisol nunca se manifestou em relação a sua posição. Portanto, ela fazendo parte do PSD, 

ela continua sendo integrante da oposição na Câmara. É um entendimento jurídico e 

eleitoral. O vereador Maurício leu e propôs essa situação. Hoje não estamos tendo essa 

oportunidade. Concluindo, os vereadores da oposição tem o entendimento que deveria ser 

feito como o vereador Maurício fez no passado. Obrigado.” A seguir, o Sr. Presidente diz 

o seguinte: “Somente para salientar, esta presidência, em nenhum momento, está rasgando 

a LOMI. O que discutimos lá embaixo foi o seguinte: O que ele propõe realmente é que a 

Câmara se divida em blocos, ou seja, situação e oposição e que os mesmos indiquem seus 

candidatos. O Regimento Interno solicita que ocorra uma eleição por maioria simples. Já 

disse isso para ele e volto a falar que dou total direito para que as bancadas indiquem seus 

candidatos... Rafael Donizete Lopes: Pergunto perante todos os vereadores o seguinte: 

Professora Marisol, a senhora é oposição ou situação? Obrigado... Mauro Alberto Sartori 

Miranda: Acho que essa questão cabe a ela responder ou não. O senhor não pode impor 

uma pergunta para a nobre vereadora. Em meu entendimento está muito claro. Far-se-á a 

votação nominal no momento do Expediente da primeira sessão ordinária do ano 

legislativo. Cada vereador pode se candidatar. Aqui não rege nada sobre a bancada da 

oposição ou situação. Acredito que essas condições que o senhor coloca deveriam ser 

aceitas através de acordo. Como não existe acordo entre as bancadas, acredito que cada 

vereador pode se candidatar a vaga. A votação será feita logo em seguida como consta no 

Regimento Interno da Casa... Luis Hermínio Nicolai: Existe a possibilidade que eles 

façam dois membros em cada comissão. Como já sabemos que a Marisol está votando com 

eles, acredito que vamos perder as três comissões. Então, o peso da balança cai sobre ela. 

Pela votação, acredito que vão ganhar em todas as comissões. Não adianta termos apenas 



um membro em cada comissão. Seriamos cachorros para levar paulada. Decidimos que os 4 

membros da oposição não vão participar de nenhuma comissão. O povo de Itapira deve 

saber que a vereadora não está conosco e que eles estão assumindo a Câmara Municipal. A 

verdade é que vamos perder todas as votações nesta Casa. Não tem o que fazer. Obrigado... 

Elisabeth Donizete Manoel: Quero dizer que o nosso pedido é que se mantenha as 

comissões como estão. Qual o problema? Peço para os colegas dar um passo largo junto a 

honestidade e que você, nobre vereadora, retorne de onde você saiu. Obrigada.” Ato 

Contínuo, o Sr. Presidente informa que os Vereadores interessados em participar da 

Comissão de Justiça e Redação se manifestem para que possa haver o processo de 

julgamento pelo Plenário. Isto feito, os Srs. Vereadores Carlos Alberto Sartori, Antonio 

Marangoni Neto e Marisol de Fatima Garcia Raposo manifestam interesse em participar 

da referida Comissão. Diante disso, o Sr. Presidente coloca em VOTAÇÃO NOMINAL os 

respectivos candidatos. Aprovado menos 4 votos dos Vereadores Srs. César Augusto da 

Silva, Rafael Donizete Lopes, Luis Hermínio Nicolai e Elisabeth Donisete Manoel. 

Resumidamente, o Sr. Presidente informa que a Comissão de Justiça e Redação será 

composta pelos seguintes vereadores: Carlos Alberto Sartori, Antonio Marangoni Neto 

e Marisol de Fatima Garcia Raposo. A seguir, o Sr. Presidente informa que os 

Vereadores interessados em participar da Comissão de Finanças e Orçamento, Educação, 

Cultura, Saúde e Assistência Social, Esporte e Lazer se manifestem para que possa 

haver o processo de julgamento pelo Plenário. Isto feito, os Srs. Vereadores Carlos 

Alberto Sartori, Antonio Marangoni Neto e Marisol de Fatima Garcia Raposo 

manifestam interesse em participar da referida Comissão. Diante disso, o Sr. Presidente 

coloca em VOTAÇÃO NOMINAL os respectivos candidatos. Aprovado menos 4 votos 

dos Vereadores Srs. César Augusto da Silva, Rafael Donizete Lopes, Luis Hermínio 

Nicolai e Elisabeth Donisete Manoel. Resumidamente, o Sr. Presidente informa que a 

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

Esporte e Lazer será composta pelos seguintes vereadores: Carlos Alberto Sartori, 

Antonio Marangoni Neto e Marisol de Fatima Garcia Raposo. Isto feio, o Sr. Presidente 

informa que os Vereadores interessados em participar da Comissão de Obras, Serviços 

Públicos e Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento se manifestem para que possa 

haver o processo de julgamento pelo Plenário. A seguir, os Srs. Vereadores Dirceu de 

Oliveira, Marisol de Fatima Garcia Raposo e Antonio Marangoni Neto manifestam 

interesse em participar da referida Comissão. Diante disso, o Sr. Presidente coloca em 

VOTAÇÃO NOMINAL os respectivos candidatos. Aprovado menos 4 votos dos 

Vereadores Srs. César Augusto da Silva, Rafael Donizete Lopes, Luis Hermínio Nicolai e 

Elisabeth Donisete Manoel. Resumidamente, o Sr. Presidente informa que a Comissão de 

Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento será 

composta pelos seguintes vereadores: Dirceu de Oliveira, Marisol de Fatima Garcia 

Raposo e Antonio Marangoni Neto. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. RAFAEL 

DONIZETE LOPES: “Queria deixar claro que os vereadores da oposição não recusaram e 

sim demonstraram desinteresse em participar da comissão que vossa excelência citou. 

Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. MAURO ALBERTO SARTORI 

MIRANDA: “Acredito que a não candidatura já pressupõe uma recusa dos nobres 

vereadores. Não concordo com essa situação. Obrigado.” A seguir, o Sr. Presidente diz o 



seguinte: “Esta presidência determinou um tempo para que os vereadores se candidatassem. 

Alguns vereadores tiveram interesse em participar das comissões e outros não tiveram. É a 

minha opinião como presidente desta Casa.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. LUIS 

HERMÍNIO NICOLAI: “Nós simplesmente não participamos. Não nos recusamos em 

participar. Não participamos porque somos votos vencidos. Um grupo de vereadores vai 

administrar Itapira da forma que quiserem porque não pudemos contar com o voto da 

vereadora Marisol. Quero deixar isso bem claro. Deveria haver um meio termo nesta Casa 

onde a democracia seria bem vista e sucedida. Os vereadores da oposição não terão nenhum 

poder. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. DIRCEU DE OLIVEIRA: 

“Não vou concordar com o vereador Mino. Lembro-me muito bem que no passado vocês 

conseguiram prejudicar a vida do prefeito através da reprovação das contas do mesmo. Por 

esse motivo vocês não fazem parte das comissões. Obrigado.” A seguir, justifica o voto a 

Vereadora Sra. ELISABETH DONISETE MANOEL: “Também quero dizer que não 

houve recusa. Apenas não concordamos com o que eles colocaram para nós. O nosso 

pedido foi para que continuasse do mesmo jeito. Com a decisão da nobre vereadora fomos 

colocados de escanteio. Ela deveria ter a coragem em dizer para que time ela torce. O povo 

está sem entender. Gostaria que ela tivesse a sinceridade em dizer qual lado ela está. 

Obrigada.” A seguir, o Sr. Presidente diz o seguinte: “Quero deixar bem claro que foi dado 

o direito a cada um dos vereadores para serem candidatos. Caso não houve a recusa de 

alguns vereadores em participar das comissões, acredito que também não houve a 

participação, mas o fato é que foi dado o direito a todos os vereadores. Obrigado.” Ato 

contínuo, o Sr. Presidente declara que, regimentalmente, terá que formar as COMISSÕES 

TEMPORÁRIAS para atuarem no ano de 2019 composta por cinco membros. A seguir, o 

Sr. Presidente informa que os Vereadores interessados em participar da Comissão Especial 

de Ética se manifestem para que possa haver o processo de julgamento pelo Plenário. Isto 

feito, os Srs. Vereadores Carlos Alberto Sartori, Antonio Marangoni Neto, Dirceu de 

Oliveira, Marisol de Fatima Garcia Raposo, Rafael Donizete Lopes, César Augusto da 

Silva, Luis Hermínio Nicolai e Elisabeth Donisete Manoel manifestam interesse em 

participar da referida Comissão. Diante disso, o Sr. Presidente informa que cada vereador 

terá direito até cinco votos. Após a apuração dos votos realizada pela Secretaria da Casa, 

constatou-se a contagem de 5 (cinco) votos para os Vereadores Carlos Alberto Sartori, 

Antonio Marangoni Neto, Dirceu de Oliveira e Marisol de Fatima Garcia Raposo, e 4 

(quatro) votos, para os Vereadores Rafael Donizete Lopes, César Augusto da Silva, Luis 

Hermínio Nicolai e Elisabeth Donisete Manoel. Em face de a Comissão ser composta por 5 

vereadores, para o preenchimento da última vaga será escolhido o vereador mais votado da 

última eleição municipal, de acordo com o Regimento Interno da Casa. Arguidos, um a um 

os quatros Vereadores que obtiveram 4 (quatro) votos, renunciaram a vaga da referida 

Comissão. Assim sendo, o Sr. Presidente declara eleitos para comporem a Comissão 

aludida os seguintes vereadores: Carlos Alberto Sartori, Antonio Marangoni Neto, 

Dirceu de Oliveira e Marisol de Fatima Garcia Raposo. Esta presidência ressalta, ainda, 

que a respectiva Comissão ficará prejudicada com a falta de um membro devido a recusa 

dos Vereadores Rafael Donizete Lopes, César Augusto da Silva, Luis Hermínio Nicolai e 

Elisabeth Donisete Manoel e devido a ausência do Vereador Maurício Cassimiro de Lima, 

está prejudicada a eleição do membro faltante. Assim sendo, na próxima sessão Ordinária, 



no Expediente, esta Presidência realizará o processo de eleição para o preenchimento da 

vaga verificada. (Nota: Todos os pronunciamentos dos Srs., Vereadores foram transcritos 

em sua íntegra). Esgotado o tempo regimental do Expediente e não havendo mais nada a 

tratar na Ordem do Dia de Hoje, 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.  


