
ATA DA 15ª Sessão Ordinária realizada aos 17 de maio de 2021. Presidente: ELISABETH 

DONISETE MANOEL; 1º Secretário "ad hoc": FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS; 2º Secretário: 

ANDRÉ LUIS SIQUEIRA. À Hora Regimental, verificando-se pelo "Livro de Chamada", 

havendo número legal, estando presentes os Vereadores Srs. ANDRÉ LUIS SIQUEIRA, 

CARLOS ALBERTO SARTORI, CARLOS DONISETE BRIZA (participação remota), 

CÉSAR AUGUSTO DA SILVA, ELISABETH DONISETE MANOEL, FÁBIO GALVÃO 

DOS SANTOS, LEANDRO HENRIQUE SARTORI, LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA, 

LUIS HERMÍNIO NICOLAI e MAÍSA GRACINDA FERNANDES (participação remota). 

Em virtude de a 1ª Secretária Maísa Fernandes estar participando da Sessão remotamente da Sessão 

o vereador Fábio Galvão dos Santos assumiu as funções da primeira Secretaria. A Sra. Presidente, 

invocando a proteção de Deus declara abertos os trabalhos da presente Sessão, solicitando ao 

Vereador LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA, para que da tribuna proceda a leitura de um 

trecho da Bíblia Sagrada. Isto feito a Sra. Presidente passa de imediato ao PEQUENO 

EXPEDIENTE. Momento que a Sra., Presidente solicita do vereador Vice-Presidente Sr. Luiz 

Hermínio Nicolai, que assuma a Presidência, para a mesma faça uso da palavra. Como primeira 

oradora inscrita, faz uso da palavra a vereadora Sr. BETH MANOEL: “Boa noite a todos. Estava 

passando nas Redes Sociais desde ontem e hoje me enviaram, o Vereador André também estava 

mostrando agora para mim, que através das Redes Sociais recebemos algumas críticas em relação a 

um item do Kit Alimentação, que as crianças da Rede Municipal que fizeram adesão receberam. 

Trata-se do molho de tomate da marca Gadi alimentos. Após os manifestos, a nutricionista da 

Prefeitura entrou em contato com a empresa, a qual enviou o produto para análise técnica. A 

empresa enviou toda a ficha técnica do produto, e por se tratar de um molho de tomate sua 

coloração pode sofrer alterações e de acordo com a safra de tomates o produto encontra-se 

perfeitamente regular para o consumo. A empresa fornecedora do Kit Alimentação também se 

prontificou a fazer a troca do produto, caso seja necessário, e se não atender aos requisitos 

básicos exigidos pela Anvisa. Qualquer esclarecimento em relação ao Kit Alimentação, 

estamos à disposição. Foi colocado para análise, e aqui nós temos a ficha técnica do produto, e 

é um produto processado a partir de concentrado de tomate, preservado, acidificado e 

condimentado com produtos desidratados naturais. O produto é elaborado dentro dos 

parâmetros de segurança alimentar, sem adição de organismos geneticamente modificados. 

Contém alergênicos, é um produto não fermentado, não alcoólico e sem glúten. Acontece que 

as pessoas que pegaram esse molho de tomate estão fazendo mau uso do mesmo, querendo 

danificar a atitude do Prefeito, da Secretária da Educação, enfim, de todos aqueles que 

colaboraram para que esse kit venha a ser distribuído. Peço a população que faz uso, as 

crianças, as famílias para que não deem ouvidos, e qualquer dúvida pegue o produto e venha 

aqui na Secretaria da Educação. Obrigado a todos.” A seguir faz uso da palavra o vereador 

LEANDRO HENRIQUE SARTORI: “Boa noite a todos. Essa sessão normal ordinária, porque 

aqui na última quinta-feira foi feriado municipal, e hoje estamos aqui para compensar aquela 

sessão. Hoje de novo a gente vai deixar pontuar mais uma vez a nossa diferença na questão da 

PL 30, mais uma vez vai continuar esse debate, e queremos que esse debate chegue a 

Audiência Pública, que esse debate vá para um diálogo maior, para que outros sejam ouvidos, 

para que haja argumentos para todos, a favor e contra. Sempre quero deixar claro gente que 

OS, o nome está lá Sociedade Civil, mas se você investigar são grupos empresariais que estão 

por trás daqueles nomes. Essas OSs surgem, como o próprio prefeito já falou, surgem durante o 

governo FHC, que é lembrado, por todos, como o governo da privatização, é essa ideia de 

desestatizar o Estado, e há 30 anos nós estamos passando por isso no Brasil uma 

desestatização, passando cada vez mais serviços públicos para a iniciativa privada. E que 

acontece? Para você que está aí do outro lado, o serviço público chega a ser cada vez mais 

precarizado. Cada vez que reduz a participação do Poder Público, sendo que no próprio Poder 

Público, como nesse caso, temos a precarização, e eu não vou salientar hoje a questão da 

corrupção e tudo mais, eu quero salientar um outro assunto. O Serviço Público foi feito para 

servir a população, e precisamos debater isso, não podemos ficar transferindo a 



responsabilidade, e a nossa defesa aqui é clara, se esse Projeto fosse feito pelo Munhoz, fosse 

feito por Bellini, se fosse feito pelo terceiro, oitavo, sétimo, etc., votamos contra aqui, porque 

esse projeto vai contra o que nós pensamos sobre o que é o Estado. A Educação, a Saúde, a 

Segurança são coisas que o Estado deve prover, sendo que o Estado tem que ser o próprio 

gestor. O que nós vamos discutir com a população, além desse debate aqui na Câmara que nós 

já reivindicamos e fica, logicamente, aberto para que vocês façam as mudanças necessárias 

para que se debate ocorra, logicamente, antes da votação da lei. Além disso, nós temos que 

pensar quantos funcionários falta na Administração Pública, qual pesquisa disso, quais são as 

áreas que precisam de mais aporte financeiro, qual a mobilização para melhorar isso, qual o 

debate com o povo em relação a isso. Então a gente vai debater, e Luan, não é cômodo ser 

contra, como você disse, pelo contrário, é uma responsabilidade ser contra. O cômodo seria 

passarmos a bola para frente e dizermos que está tudo certo. Então a nossa posição é essa, e é 

uma posição ideológica diferente da que outros têm aqui, não tem nada de pessoal, mas tem 

sempre discussão e deve ser feita, por isso nós estamos aqui, pedindo mais uma vez aos demais 

colegas aprovação desse debate público, para que a gente então amadureça mais, e que a gente 

então consiga esclarecer, então hoje vou parar um pouquinho aqui sobre isso. Eu quero gente, 

para terminar, hoje falando bem mais tranquilamente aqui, eu quero terminar quero falar que 

foi anunciada na semana passada a volta das aulas da Rede Pública a partir de junho e quero 

deixar bem claro aqui para as Professoras da Rede Municipal que o nosso mandato está aberto 

para ouvi-las, para debater, para dialogar, para te levarmos as reivindicações de vocês, 

principalmente. Já fomos às escolas nós Vereadores, o André, a Beth, a Maísa, o Briza,  entre 

outros já foram para as escolas, encontramos alguns problemas estruturais. Às Professoras que 

estão lá no dia a dia, fica à disposição de vocês o nosso mandato. Eu quero deixar um último 

recado aqui, deixar uma nota de solidariedade a nossa colega de partido a Benny Briolly, uma 

Vereadora de Niterói no Rio de Janeiro, que na última semana foi ameaçada e teve que sair do 

Brasil, porque foram ameaças à vida dela, e essa é a nossa solidariedade ao seu mandato e a 

sua pessoa. Obrigado a todos. Boa noite.” Não havendo nenhum Vereador inscrito para fazer uso 

da palavra no Pequeno Expediente, a Sra. Presidente declara-o encerrado e passa ao 

EXPEDIENTE. A seguir, a Senhora Presidente passa a leitura do seguinte documento: 1º) Em 

discussão e votação a Ata da 11ª Sessão Ordinária, realizada no dia 06 de maio de 2021. 

DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de 

maio de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. Em seguida a Sra. Presidente solicita ao 

Primeiro Secretário "ad hoc"para que proceda a leitura das matérias constantes do Expediente. 

Passamos aos Ofícios: 2º) Ofício Especial. Apresenta ao plenário o balancete dos recursos 

recebidos e das despesas realizadas referentes aos meses de fevereiro, março e abril de 2021. 

Autoria. Beth Manoel DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de maio de 

2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 3º) Decreto Executivo nº 94/2021. Abre crédito 

extraordinário no orçamento vigente no valor de R$ 900.000,00 para fins que especifica. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de maio de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 4º) Projeto de Lei Complementar nº. 0014/2021.- Em que o Sr.  

Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Altera a Lei 

Complementar nº 6.026, de 22 de Abril de 2021, que autoriza a concessão de direito real de uso à 

empresa WLS Pneumáticos & Moto-partes, indústria e Comércio Ltda. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", 17 de maio de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente.  5º) Projeto de Lei Complementar nº. 0015/2021.- Em que o Sr.  

Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Altera a Lei 

Complementar nº 6.024, de 22 de Abril de 2021, que autoriza a concessão de direito real de uso à 

empresa NUTRILATINO INDÚSTRIA COM. E EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE POLPAS 

DE FRUTAS EIRELI. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 

Antonio Caio", 17 de maio de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente.   6º) Projeto de Lei 

nº. 0031/2021.- Em que o Sr.  Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário 

propositura supra que Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 



138.240,00. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", 

17 de maio de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente.   7º) Parecer nº. 049/2021. 

ASSUNTO: Projeto de Lei Complementar nº 013/2021. RELATORIA: André Siqueira. Senhora 

Presidente, Senhora e Senhores  Edis: As Comissões que a este subscrevem, instadas que foram a 

exarar parecer ao Projeto de Lei Complementar nº 013/2021, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, 

que "Dispõe sobre o piso salarial dos servidores públicos municipais exercentes dos cargos de 

Agente de Saúde e de Agente Comunitário de Saúde, no âmbito do Município de Itapira, com 

aumento escalonado desde 2019, nos termos da Lei Federal nº 11.350, de 05 de outubro de 2006, 

com as alterações trazidas pela Lei Federal nº 13.708, de 14 de agosto de 2018 e eventuais 

alterações subsequentes", acordaram por exarar parecer favorável, eis que inexiste impedimento de 

ordem constitucional e jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, deixam a critério do 

Douto Plenário. É este o parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes",12 de mario de 2021. 

a) Comissão de Justiça e Redação. Comissão de Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, 

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

Agricultura e Abastecimento. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. SS. 

"Vereador Antonio Caio", 17 de maio de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

Passamos aos votos da pesar. 8º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00116/2021.- Voto de pesar 

pelo falecimento Sr. João Barrossi, mais conhecido como Joanim. Autoria. Briza.  DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 17 de maio de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 9º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00128/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 

José Aparecido Pedroso. Autoria. Fábio Galvão dos Santos.  DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", 17 de maio de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 10º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00129/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria de 

Lourdes Faustino Tosco. Autoria. Fábio Galvão dos Santos.  DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", 17 de maio de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 11º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00130/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Inácio Pereira 

de Morais. Autoria. Fábio Galvão dos Santos.  DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", 17 de maio de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 12º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00131/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Gonçalo Garcia de Oliveira. Autoria. 

Fábio Galvão dos Santos.  DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 17 de maio de 

2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 13º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00132/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria Angélica Cavenaghi Delalana. Autoria. 

Fábio Galvão dos Santos.  DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 17 de maio de 

2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 14º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00133/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Irene Molinari Campestrini. Autoria. Fábio 

Galvão dos Santos.  DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 17 de maio de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 15º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00134/2021.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sr. Benedito Candido da Silva. Autoria. Fábio Galvão dos Santos.  

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 17 de maio de 2021. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 16º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00135/2021.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Valéria Maria Mantuam. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 17 de maio de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 17º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00136/2021.- Voto de pesar pelo falecimento 

Sra. Emirene Felicio. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", 17 de maio de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 18º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00137/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Eunice Bittencourt Moreira. 

Autoria. Carlos Alberto Sartori.  DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 17 de 

maio de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 19º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00138/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Rita Maria Vieira de Moraes. Autoria. Carlos 

Alberto Sartori.  DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 17 de maio de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 20º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00139/2021.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sra. Ana de Jesus Guerra. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  DESPACHO: 



CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 17 de maio de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 21º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00140/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 

Osmar Francisco Carpanelli. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", 17 de maio de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 22º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00141/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Miguel 

Carmona Filho. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", 17 de maio de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 23º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00142/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Sinésio Pereira da Silva. Autoria. Carlos 

Alberto Sartori.  DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 17 de maio de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 24º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00143/2021.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sr. Wey Ribeiro Cruz, mais conhecido como Wey da Prefeitura. Autoria. 

Carlos Alberto Sartori.  DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 17 de maio de 

2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 25º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00144/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Chesman Stolf Cavallaro. Autoria. Maísa 

Fernandes.  DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 17 de maio de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 26º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00145/2021.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sr. Emerson Eduardo de Godoy, mais conhecido como Jacaré. Autoria. 

Maísa Fernandes.  DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 17 de maio de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 27º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00146/2021.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sra. Bibiana Cristina de Mello Godoy. Autoria. André Siqueira.  

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 17 de maio de 2021. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 28º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00147/2021.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Roberto Carlos Luciano. Autoria. Briza.  DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", 17 de maio de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. A seguir, seguindo 

o que  dispõe  o  Regimento Interno  da Casa, em seu artigo 77 e parágrafo 8º,  a  Sra.  Presidente 

procede homenagem póstuma guardando um minuto de  silêncio referentes aos votos de pesares 

lidos acima.  A  seguir,  a Sra. Presidente passa de imediato aos Requerimentos. 29º) 

Requerimento nº. 0060/2021.- Voto de Congratulação com a professora Sra. Maria Leile Silva 

Bertini, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 16 de maio. Autoria. Carlos 

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

Caio", 17 de maio de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 30º) Requerimento nº. 

0061/2021.- Voto de Congratulação com a Sra. Vera Lília Pereira Santos Rocha Loures, pelo 

transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 03 de maio. Autoria. Carlos Alberto 

Sartori.  DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 17 

de maio de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 31º) Requerimento nº. 0062/2021.- 

Voto de Congratulação com o bispo Dom Pedro Carlos Cipollini, pelo transcurso de seu aniversário 

de nascimento celebrado dia 04 de maio. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 17 de maio de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 32º) Requerimento nº. 0063/2021.- Voto de 

Congratulação com a Sra. Izabel Carbonari Botero Salgado, pelo transcurso de seu aniversário de 

nascimento celebrado dia 06 de maio. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 17 de maio de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 33º) Requerimento nº. 0064/2021.- Voto de 

Congratulação com o empresário Maurício Guerreiro, pelo transcurso de seu aniversário de 

nascimento celebrado dia 30 de abril. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 17 de maio de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 34º) Requerimento nº. 0065/2021.- Voto de 

Congratulação com a Sra. Elizabeth Facce Ruete, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento 

celebrado dia 29 de abril. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 17 de maio de 2021. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 35º) Requerimento nº. 0066/2021.- Voto de Congratulação com a Sra. Stella 

Tereza Bosso, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 16 de maio. Autoria. 



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

Antonio Caio", 17 de maio de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 36º) Requerimento 

nº. 0067/2021.- Voto de Congratulação com a Sra. Edith Pereira Trajano, pelo transcurso de seu 

aniversário de nascimento celebrado dia 21 de abril. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 17 de maio de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 37º) Requerimento nº. 0068/2021.- Voto de 

Congratulação com a Sra. Terezinha Rodrigues Moreira, mais conhecida por "Tera Cabelereira", 

pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 21 de abril. Autoria. Carlos Alberto 

Sartori.  DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 17 

de maio de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 38º) Requerimento nº. 0069/2021.- 

Voto de Congratulação com o Padre Tadeu Bonetti, Pároco da Igreja São Judas Tadeu, pelo 

transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 21 de abril. Autoria. Carlos Alberto 

Sartori.  DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 17 

de maio de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 39º) Requerimento nº. 0070/2021.- 

Voto de Congratulação com o Sr. Valdemar Brunialti, pelo transcurso de seu 98º aniversário de 

nascimento celebrado dia 30 de abril. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 17 de maio de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 40º) Requerimento nº. 0071/2021.- Requer do Sr. Prefeito 

e Setor de Obras, informações sobre o andamento das obras para construção do Parque Linear "Ver. 

José Maria Rostirolla", no bairro José Tonolli. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 17 de maio de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. Passamos as Indicações. 41º) Indicação nº. 00183/2021.- 

Sugere ao Sr. Prefeito, a construção de um banheiro público no bairro de Barão Ataliba Nogueira, 

próximo ao ponto de ônibus. Autoria. Briza.  DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. 

"Vereador Antonio Caio", 17 de maio de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 42º) 

Indicação nº. 00184/2021.- Sugere poda de árvore na rua Lindóia, próximo ao n° 790. Autoria. 

Briza.  DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 17 de maio 

de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 43º) Indicação nº. 00185/2021.- Sugere poda 

de uma árvore na rua das Hortências, altura do número 9, no bairro Jardim Santa Marta. Autoria. 

Briza.  DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 17 de maio 

de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 44º) Indicação nº. 00186/2021.- Sugere a 

implantação de mais uma rede de manilhas na rua Carlos Bellini, no bairro dos Macucos. Autoria. 

Briza.  DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 17 de maio 

de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 45º) Indicação nº. 00187/2021.- Sugere 

serviço de limpeza e roçagem no córrego localizado às margens da Av. João Brandão Júnior, no 

bairro Fortaleza. Autoria. Briza.  DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador 

Antonio Caio", 17 de maio de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 46º) Indicação nº. 

00201/2021.- Sugere ao Sr. Prefeito, a alteração de local de um bueiro existente na rua Piauí, 

defronte o nº 214, no bairro Jardim Magali. Autoria. Briza.  DESPACHO: AO PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 17 de maio de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 47º) Indicação nº. 00202/2021.- Sugere a realização de poda de árvore na rua Canário, 

próximo ao numeral 45, no bairro dos Prados. Autoria. Briza.  DESPACHO: AO PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 17 de maio de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 48º) Indicação nº. 00209/2021.- Sugere execução de reforma da Capela do Cemitério 

da Saudade. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. 

"Vereador Antonio Caio", 17 de maio de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 49º) 

Indicação nº. 00210/2021.- Sugere ao Sr. Prefeito Municipal, determinar a Secretaria de Esporte e 

Lazer, a alteração de lugar da Academia ao Ar Livre na Ponte Nova. Autoria. Carlos Alberto 

Sartori. Justificativa: Carlos Alberto Sartori: “Boa noite. Então é um pedido lá da população da 

Ponte Nova, porque a academia quando instalada, foi instalada bem lateral assim mais muito 

próximo assim é daqui assim onde está o vereador César, então pessoal pediu a mudança desse 

local, e isso não é de agora, isso já tenho pedido, o Luan lembra, já faz um tempo, em outras 



legislações, e o pessoal está cobrando a mudança, porque para as senhoras que fazem uso é um 

pouco desagradável ficar ali, porque ali tem um bar. Embora nenhuma tenha sido 

desrespeitada, o pessoal pede a mudança do local da academia. Muito obrigado.” DESPACHO: 

AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 17 de maio de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 50º) Indicação nº. 00211/2021.- Sugere limpeza e varrição de vias 

públicas nos bairros Vila Pereira e Vila Bazani. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  DESPACHO: AO 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 17 de maio de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 51º) Indicação nº. 00212/2021.- Sugere ao Sr. Prefeito, a construção 

de uma praça pública na avenida dos Italianos, próxima à esquina com a rua Embaixador Pedro de 

Toledo, defronte a Bike e Cia, denominando de Sra. Abigail Pinto Guiraldelli. Autoria. Beth 

Manoel.  DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 17 de 

maio de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 52º) Indicação nº. 00213/2021.- Sugere 

limpeza do córrego e reforma da calçada na rua João Galizoni, no bairro dos Prados. Autoria. Maísa 

Fernandes.  DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 17 de 

maio de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 53º) Indicação nº. 00214/2021.- Sugere 

ao Sr. Prefeito, solicitar à empresa responsável pela coleta de lixo residencial, que promova o 

serviço na Av. dos Ferroviários, no Machadinho. Autoria. Maísa Fernandes.  DESPACHO: AO 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 17 de maio de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 54º) Indicação nº. 00215/2021.- Sugere construção de calçada e 

substituição de lâmpadas queimadas na rua Anselmo Boretti, no Della Rocha II. Autoria. Maísa 

Fernandes.  DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 17 de 

maio de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 55º) Indicação nº. 00216/2021.- Sugere 

instalação de iluminação pública na praça próximo ao local de velório do Cemitério da Paz. 

Autoria. Maísa Fernandes.  DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio 

Caio", 17 de maio de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 56º) Indicação nº. 

00217/2021.- Sugere instalação de lixeira na rua Stélio Augusto Lima Penante, esquina com a 

vicinal Orlando de Andrade. Autoria. Maísa Fernandes.  DESPACHO: AO PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 17 de maio de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 57º) Indicação nº. 00218/2021.- Sugere redutor de velocidade, tipo lombada, na rua do 

Cubatão, próximo ao condomínio "Alexandre Marcatti". Autoria. Leandro Sartori.  DESPACHO: 

AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 17 de maio de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 58º) Indicação nº. 00219/2021.- Sugere poda de árvores que 

ameaçam a fiação de energia elétrica no Condomínio "Vitório Marcatti". Autoria. Leandro Sartori.  

DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 17 de maio de 2021. 

a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 59º) Indicação nº. 00220/2021.- Sugere ao Sr. Prefeito, 

estudos para alteração na legislação do Conselho Tutelar de Itapira. Autoria. Leandro Sartori.  

DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 17 de maio de 2021. 

a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 60º) Indicação nº. 00221/2021.- Sugere ao Sr. Prefeito, 

a instalação de plantões do CRAS, do CREAS e da Promoção Social - atendendo a deliberação do 

CONDECA (Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente) de 04 de março de 2021. 

Autoria. Leandro Sartori.  DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio 

Caio", 17 de maio de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. Passamos aos ofícios. 61º) 

Ofício SG-DAO nº. 105/2021.- Resposta ao Requerimento 18/2021, de autoria da vereadora Maísa 

Fernandes que encaminha parecer do Departamento de Trânsito. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", 17 de maio de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 62º) 

Resposta a Indicação nº 119/2021.- De autoria da vereador Maísa Fernandes. que sugere 

melhorias no bairro Jardim Raquel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 17 de 

maio de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. Esgotadas as matérias constantes do 

Expediente, a  Sra. Presidente suspende  a  Sessão  por  5  minutos  a  fim  de organizar a pauta da 

Ordem do Dia. (SUSPENSA).  Reiniciada a Sessão, após verificação de "quorum", a Sra. 

Presidente declara encerrado o Expediente e passa à = ORDEM DO DIA = 1º) Em primeira 

discussão o Projeto de Lei Complementar nº 0012/2021.- Cria Zonas de Urbanização Específica 



para fins de parcelamento do solo. Autoria: Prefeito Municipal.  Pela ordem o vereador Leandro 

Sartori, requer adiamento da propositura por uma semana. A Sra., Presidente coloca em votação o 

Requerimento de adiamento. Rejeitado Menos 3 votos dos vereador Leandro Sartori, Carlos Briza e 

Carlos Alberto Sartori. A seguir a Sra. Presidente abre a palavra os senhores vereadores: Faz uso da 

palavra o vereador LEANDRO HENRIQUE SARTORI: “Boa noite. O meu pedido de adiamento 

é porque nós não temos ainda toda a documentação em virtude disso. Gosto sempre de lembrar que 

o nosso mandato é um mandato coletivo, colaborativo e combativo, e desde o dia vinte e sete de 

abril a Raíssa Pereira solicitou a documentação, já faz vinte dias e essa documentação não foi 

fornecida pela Prefeitura. O nosso mandato endossou esse protocolo na última semana, e também 

não chegou o restante da documentação que pedimos, para fazermos uma votação tranquila, uma 

votação que nos desse confiança e tudo mais. Para debater esse Projeto, eu quero lembrar que a Lei 

de Zoneamento é um instrumento que garante que os princípios estabelecidos pelo Plano Diretor, o 

qual por sua vez especifica tais princípios no nosso contexto a partir do Estatuto da Cidade, e que 

por sua vez traduz o ordenamento urbano previsto na Constituição Federal. Seria importante nós 

começarmos a pensar nesse caminho inverso, a pensarmos nesse Projeto pelo Artigo 2º do Estatuto 

da Cidade, nele nós temos a menção de que a Política Urbana tem por objetivo ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana. Dentro do Artigo 5º nós 

temos que toda propriedade privada tem que ter uma função social, e a função social da propriedade 

é um conceito jurídico aberto o qual positiva o interesse supra individual na propriedade privada, 

sem que este perca o seu caráter individual de liberdade, mas reativando-a em busca da igualdade 

social com princípio estruturante em nossa ordem jurídica. Portanto a propriedade urbana, embora 

privada, deve garantir uma função social. Um terreno vazio, um imóvel vazio em áreas nas quais 

houve investimento público, este é um detalhe importante, terão investimento público, nesses 

lugares irá chegar à luz, água, esgoto, lixo, transporte, etc, ou seja, esses locais não estão cumprindo 

a função social, pelo contrário, esse imóvel tem um alto custo para a administração pública. Um 

imóvel vazio no centro da cidade, por exemplo, poderia abrigar famílias, moradores que vão morar 

na periferia, devido à dificuldade de acesso a outros direitos básicos, e ai a administração pública 

precisa fazer todos esses melhoramentos. Mas não se trata apenas de moradia, poderia também 

ocupar com outra coisa, com um Hotel cinco estrelas ou com qualquer outra coisa que gere 

emprego, isso é função social. Dessa mesma forma, qualquer que seja a área que venha a receber 

investimentos públicos deverá também cumprir a função social, portanto é legítimo que o poder 

público exija e fixe obrigatoriedades para que tais propriedades cumpram esses interesses coletivos 

e isso já está fixado no Plano Diretor o qual existem esses princípios estabelecidos com possíveis 

instrumentos para aplicação, porém hoje existe um abismo entre o Plano Diretor e os novos 

instrumentos, a Lei de Zoneamento deveria ser um desses instrumentos de ordenamento urbano, 

buscando criar condições para o desenvolvimento urbano equilibrado, preocupado em direcionar a 

cidade para um desenvolvimento urbano sustentável, ambientalmente e socialmente justo. Vou citar 

o Artigo 2º do Plano Diretor da cidade de Itapira: “O Plano Diretor visa estabelecer os princípios 

que a seguir enumera com prática de construção de Gestão Municipal democrática, participativa, de 

desenvolvimento aos sustentados, de edificação da cidadania e do estabelecimento do processo 

contínuo de planejamento, para orientar as atividades de todos os agentes atuantes na construção, 

promoção e gestão do Município de Itapira, sejam eles públicos, privados ou de outros interesses 

empresariais ou comunitários.” Até 2015 não existia qualquer menção a ZUE (Zona Urbana 

Específica) dentro deste Plano, então houve a revisão, e nesse momento você começa a ter as ZUEs. 

Pela definição do Plano Diretor em relação às ZUEs, essas áreas, que são cada vez mais isoladas, 

ficam como um problema para o desenvolvimento urbano, um problema para o desenvolvimento 

democrático, são áreas isoladas, separadas, que vão à contramão daquilo que está preconizado como 

orientação do próprio Plano Diretor. É evidente que criar mais isoladas trará problemas 

inesgotáveis, sabemos que áreas isoladas trazem custos significativos aos cofres públicos, para levar 

equipamentos e serviços para essas áreas distantes e também ao Meio Ambiente, ao emitir gases do 

efeito estufa devido ao transporte, impactação do solo, e tudo mais. Em Itapira vocês sabem muito 

bem do problema no abastecimento de água que pode gerar isso também. Chegando a esse nosso 



meio termo aqui, aprovar mais áreas isoladas como ZUEs, é incentivar a modificação futura de 

áreas rurais para as urbanas, lembrando que nas últimas modificações do zoneamento, a área de 

expansão urbana foi delimitada na direção dessas áreas e chácaras de recreio, então isso vai 

mudando cada vez mais, levando a cidade para longe, e há estudos aqui na cidade na qual há 

muita gente sem casa e muito lote, espaço urbano, para serem colocados aqui. Segundo ponto, 

aprovar mais áreas isoladas como ZUEs, é incentivar a existência de imensos vazios urbanos. 

Os vazios urbanos são áreas que trazem problemas para a administração também, criar vazio 

dentro da ocupação também, é criar dificuldades para levar serviços e infraestrutura urbana, e 

também levar a cidade para mais longe ainda, além do mais é enorme o risco para a Saúde 

Pública, pois é sabido que os vazios urbanos são responsáveis pelo aumento dos casos de 

doenças como dengue, por exemplo, portanto não há sentido na aprovação de mais áreas, para 

mais longe, para mais custos e tudo mais. O terceiro ponto, é que aprovar mais áreas isoladas 

como ZUEs incentiva o espalhamento da cidade, e consequentemente a segregação de 

determinadas classes, portanto criam-se cidades menos democráticas. Existe o consenso entre 

especialistas que o ideal para a administração é promover uma cidade compacta, ou seja, uma 

cidade onde seja possível morar, e acessar todos os demais serviços de saúde, educação, 

moradia, trabalho etc. Hoje existem cidades que buscam dar acesso a tudo para uma pessoa 

caminhando por quinze minutos, há Políticas Públicas acontecendo no mundo todo nesse 

sentido, porque a cidade é mais desejável para todos, inclusive para a própria Administração 

Pública, porque garante uma cidade mais democrática, menos desigual e, portanto, mais 

equilibrada, mais econômica para os cofres públicos. Vejam o valor do transporte da limpeza 

urbana. Aprovar mais áreas isoladas como essas ZUEs, é incentivar a destruição do Meio 

Ambiente. Sabemos, também, que essas áreas estão sendo negociadas para transformações e 

ocupações, e são áreas que detém nascentes, riachos, matas, é só olhar os mapas que estão nos 

próprios georreferenciamentos, que estão aqui em nosso domínio, e mesmo que nessas áreas 

haja a exigência da preservação de alguns fragmentos e Áreas de Preservação Permanente,  elas 

estão sendo cada vez mais fragmentadas na cidade. Vemos matas sendo fragmentadas por 

enormes ocupações, ou, por exemplo, como aconteceu em setembro do último ano no Morro do 

Gravi, então nós temos leis específicas como a da Mata Atlântica, mas é difícil a fiscalização. 

Quinto ponto é a falta de transparência nos processos de autorização que antecedem o Projeto 

da Lei, esse ainda nós estamos pedindo gente, onde está a documentação que falta para darmos 

o nosso voto, para fazermos tudo dentro da transparência, o mais claro possível. Por fim, 

aprovar mais áreas isoladas como ZUEs, sem uma ampla discussão pular, é incentivar uma 

cultura autoritária de uma administração, é incentivar os conluios, os apadrinhamentos, as 

negociações obscuras com os políticos exploradores de terra, é dar voz a apenas um lado do 

interesse, ao interesse privado do negócio, sem olhar a função social do seu valor coletivo, e 

quem paga a conta vai ser a população, os nossos filhos, as gerações futuras. Muitas ZUEs 

foram aprovadas nos últimos anos, aqui na Câmara, nenhuma ZEIS (Zona Especial de Interesse 

Social), praticamente, foi aprovada na Câmara. A gente precisa rever isso, principalmente que 

esse ano é o Plano Diretor, é necessário que nós comecemos a pensar na revisão do Plano 

Diretor e, logicamente, o debate e tudo mais, para que a população itapirense se envolva e 

também participe desse debate. Muito obrigado pela atenção de vocês.” Não havendo mais 

nenhum vereador para fazer uso da palavra a Sra., Presidente coloca em 1ª votação o Projeto de Lei 

Complementar nº 12/2021. Aprovado menos o voto do vereador Leandro Henrique Sartori. Tendo 

em vista o voto contrário ao Projeto de Lei Complementar a Sra., Presidente despacha a matéria 

para a Ordem do Dia da Próxima Sessão. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA 

SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", 17 de maio de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 2º) Em única discussão o Requerimento nº 0059/2021.- Requer a designação de 

Audiência Pública para discussão do Projeto de Lei nº 30/2021. Autoria: Leandro Sartori.  Nenhum 

vereador para fazer uso da palavra a Sra., Presidente coloca em única votação o Requerimento. 

Rejeitado menos 3 votos dos vereadores Leandro Sartori, Carlos Briza e Carlos Alberto Sartori. 

Justificativa de voto vereador Fábio Galvão dos Santos: “Boa noite. Leandro no seu requerimento 



você não foi justo, você não convocou nenhum Vereador da situação para fazer parte, sendo que 

foram apenas você e o Carlos Alberto Sartori. Você elencou as pessoas que você queria então você 

praticamente queria uma Audiência para você, não para debater e muito menos para dar opinião, 

para fazermos democracia. Outra coisa, seu foco principal é a Cristina, você estava aqui, a 

recebemos, conversamos, dialogamos, tentamos de todas as maneiras, faremos as ponderações 

necessárias, e como todos disseram, se você é contra e não quer dar ouvidos para outra pessoa, fica 

difícil conversarmos. Nós teremos que ir conversando, estamos todos dispostos a fazer um Projeto 

melhor, inclusive conversando com eles, mas se a pessoa ficar contra, apenas batendo “água na 

pedra” não tem como. Obrigado a todos.” Justificativa de voto vereador Mino Nicolai: “Boa noite a 

todos. Só acompanhando o raciocínio do Faustinho, tivemos a Reunião das Comissões, a Cristina 

esteve presente e o doutor Carlos, e foi aceito aqui, até está para chegar amanhã, antes da 

Reunião das Comissões que irá ocorrer na quarta-feira, seis ou sete sugestões de Emendas ao 

Projeto, então foi exaustivamente discutido, ficamos aqui mais de três horas, então acho que 

tudo está caminhando para que se discuta, e outra, o Projeto está nas Comissões, as Emendas 

serão colocadas, e nós, lógico, temos um período para que esse Projeto possa tramitar, para que 

possamos votar, então Vereador nada contra pessoal ou partidário, mas eu acho que está tudo 

caminhando bem para que se discuta, e por enquanto nada está aprovado, então acho que com 

as Emendas o Projeto vai ficar, e se não ficar cem por cento, será pelo menos noventa e oito ou 

noventa e nove por cento. Obrigado a todos.” Justificativa de voto vereador Leandro Sartori: 

“Boa noite a todos. Essa Audiência Pública por chamada, no caso eu e o Carlinhos Sartori como 

mediadores e não como opinadores, só iriamos mediar e liberar a palavra para os outros, então 

o primeiro ponto é esse, quero deixar isso bem claro na audiência, e lá dentro nós colocamos 

duas pessoas a favor e duas pessoas contra, então para mim esse audiência que teve a opinião 

dos dois lados, para nós pegarmos e discutimos. A intenção não era audiência para mim ou 

para Cristina ou para x, é para a população, a população precisa ouvir muito bem claro os dois 

lados e é essa a maneira como nós enxergamos a população. Não é só que nos três minutos do 

Pequeno Expediente, com uma Audiência Pública como aconteceu já, a da PEC 32, que foi 

bem legal. Com Audiência Pública conseguimos levar isso, eles ouvem e abraçam o lado que 

eles acham mais coerente com as suas ideias. Então é lamentável e triste que essa audiência 

não ocorra. Obrigado.” Justificativa de voto vereador Luan dos Santos Rostirolla: “Boa noite. Eu 

votei contra a realização da audiência porque o debate está acontecendo nessa Casa, estamos 

aqui para legislar, o Projeto tem um Artigo quarenta e sete, sabemos que nos tramites,  a hora 

que ele chegar a plenário terá vistas, vai ter pedidos de adiamento e tudo mais. Não podemos 

chegar ao ponto de um Projeto ter que ser aprovado porque acabou o prazo, estamos aqui sim 

para trabalhar em cima dele, discutir ouvir opiniões Leandro, estamos ouvindo, estamos 

melhorando o Projeto, acho que isso faz parte, você já declarou que é contra o Projeto, que 

você não vai emenda-lo e nem dizer nada, você é contra o Projeto. Eu acho que postergar 

discussões e falando que já é contra, fica um pouquinho complicado no meu entendimento, 

mas já foi rejeitada. O Projeto continua em discussão, gente vai fazer as emendas, vamos 

continuar ouvindo o sindicato e ouvindo a população, se faz através nós Vereadores, eleitos 

pelo povo, é ouvi-los e tentar trazer para essa Casa e construir um Projeto melhor juntos. 

Obrigado a todos.” DESPACHO: REJEITADO. SS. "Vereador Antonio Caio", 17 de maio de 

2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - 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. 

 

 

 


