
ATA DA 04ª Sessão Ordinária realizada em 23 de fevereiro de 2023. Presidente: LUÍS 

HERMÍNIO NICOLAI; 1º Secretário: LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA; 2ª 

Secretária: ELISABETH DONISETE MANOEL. 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, 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. O Sr. Presidente, invocando a proteção de Deus declara 

abertos os trabalhos da presente Sessão, solicitando à Vereadora ELISABETH 

DONISETE MANOEL, para que da tribuna proceda a leitura de um trecho da Bíblia 

Sagrada. Isto feito o Sr. Presidente passa de imediato ao PEQUENO EXPEDIENTE. 

Não havendo nenhum Vereador inscrito para fazer uso da palavra no Pequeno Expediente, 

o Sr. Presidente declara-o encerrado e passa ao EXPEDIENTE. A seguir, o Senhor 

Presidente passa a leitura do seguinte documento: 1º) Em discussão e votação a Ata da 

3ª Sessão Ordinária, realizada no dia 16 de fevereiro de 2023. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 23 de 

fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. Em seguida o Sr. Presidente 

solicita à Primeiro Secretário para que proceda a leitura das matérias constantes do 

Expediente. Passamos aos Projetos de Lei Complementar. 2º) Projeto de Lei 

Complementar nº. 002/2023.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do 

Colendo Plenário propositura supra que “Autoriza a alienação, de dois terrenos com área 

de 160,00 m² cada, localizados na Rua Ferroviário Evangelista Sartori, no Loteamento 

Hélio Nicolai.” DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 

Antonio Caio", em 23 de fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 3º) 

Projeto de Lei Complementar nº. 003/2023.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete 

à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que “Aumenta o número de cargos 

na estrutura administrativa da Prefeitura.” DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", em 23 de fevereiro de 2023. a) Luís 

Hermínio Nicolai - Presidente. Não havendo mais Projetos Lei Complementar, o Sr. 

Presidente passa à leitura dos Projetos de Lei. 4º) Projeto de Lei nº. 0015/2023.- Em que 

o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que 

“Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 25.100,00.” DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", em 23 de fevereiro de 

2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. Não havendo mais Projetos de Lei, o Sr. 

Presidente passa de imediato aos Votos de Pesares, Requerimentos e Indicações. Instante 

que o Vereador Fábio Galvão dos Santos 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. 5º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0091/2023.- Voto de 

pesar pelo falecimento do Sr. Ramiro Zucato. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 23 de fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio 

Nicolai - Presidente. 6º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0092/2023.- Voto de pesar 

pelo falecimento do Sr. Mario Aparecido Zanchetta. Autoria. Beth Manoel. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 23 de fevereiro de 2023. a) 

Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 7º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0093/2023.- 

Voto de pesar pelo falecimento do Sr. Joaquim Pereira da Silva. Autoria. Beth Manoel. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 23 de fevereiro de 2023. a) 

Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 8º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0094/2023.- 

Voto de pesar pelo falecimento do Sr. Armando Claro. Autoria. Beth Manoel. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 23 de fevereiro de 2023. a) 



Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 9º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0095/2023.- 

Voto de pesar pelo falecimento da Sra. Maria Aparecida Lazarini Martelli (Maria do Ico). 

Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 23 de 

fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. A seguir, seguindo o que dispõe 

o Regimento Interno da Casa, em seu artigo 77 e parágrafo 8º, o Sr. Presidente procede 

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

lidos acima. A seguir, o Sr. Presidente passa de imediato aos Requerimentos. 10º) 

Requerimento nº. 0031/2023.- Voto de Congratulação com o estimado casal Sr. Anésio 

Birola e Sra. Sônia Birola, pela comemoração de 50 anos de casamento (Bodas de Ouro), 

celebrado recentemente. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 23 de fevereiro de 2023. a) Luís 

Hermínio Nicolai - Presidente. 11º) Indicação nº. 0063/2023.- Sugere estudos para 

abertura de rua interligando o bairro dos Pinheiro à rua Lindóia. Autoria. Carlos Alberto 

Sartori. DESPACHO: RETIRADA PELO AUTOR. SS. "Vereador Antonio Caio", em 

23 de fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 12º) Indicação nº. 

0064/2023.- Sugere a criação de uma "sala de espera" na Rodoviária Municipal para 

passageiros intermunicipais. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", em 23 de fevereiro de 2023. a) Luís 

Hermínio Nicolai - Presidente. 13º) Indicação nº. 0065/2023.- Sugere ao Sr. Prefeito, 

estudos para desenvolver campanha de conscientização e segurança no trânsito. Autoria. 

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

Caio", em 23 de fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 14º) Indicação 

nº. 0066/2023.- Sugere limpeza de bueiros nas ruas Joaquim Andrade, Natalino 

Cavenaghi, Demetrio Saturnino dos Santos e Alexandre Buzana, em Barão Ataliba 

Nogueira. Autoria. Carlos Briza. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. 

"Vereador Antonio Caio", em 23 de fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - 

Presidente. 15º) Indicação nº. 0067/2023.- Sugere estudos visando a instalação de 

parquinho infantil e academia ao ar livre no bairro Morada do Sol. Autoria. Carlos Briza. 

DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", em 23 de 

fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 16º) Indicação nº. 0068/2023.- 

Sugere a instalação de alambrado no campinho de futebol e parquinho infantil localizado 

no Morro do Macumbê, ao lado da igreja São Francisco de Assis. Autoria. Carlos Briza. 

Justificativa de Indicação vereador Carlos Donisete Briza: “Essa Indicação eu fiz acho 

que foi ano passado, começo do ano passado e estou repetindo. E ali trata-se de uma área 

bem próxima a rua que é acesso de entrada e saída da cidade, e tem um campinho de 

futebol lá, tem um parquinho playground e uma academia ao ar livre, e as crianças pela 

sua inocência, a bola sai para rua e acabam que saindo correndo atrás, por sorte ou por 

benção de Deus, realmente, não aconteceu nenhum acidente lá, mas teria de grande valia 

lá, porque não sei se vocês Vereadores foram procurados, mas eu fui procurado por alguns 

pais e os mesmos que pedem essa melhoria lá. Obrigado.” DESPACHO: AO 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", em 23 de fevereiro de 2023. 

a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 17º) Indicação nº. 0069/2023.- Sugere ao Sr. 

Prefeito e Secretaria de Saúde, a proibição do transporte de mais de um paciente na 

mesma ambulância para tratamento de saúde fora do município. Autoria. Beth Manoel. 

DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", em 23 de 

fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. Não havendo mais Indicações, 

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

ao Ofício 02/2023.- Agradecimento pelo voto de pesar nº 01/2023. DESPACHO: 

CIENTE. SS. “Vereador Antonio Caio”, em 23 de fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio 

Nicolai – Presidente. Esgotadas as matérias constantes do Expediente, o Sr. Presidente 



suspende a Sessão por 10 minutos a fim de organizar a pauta da Ordem do Dia. 

(SUSPENSA). Reiniciada a Sessão, após verificação de "quorum", o Sr. Presidente 

declara encerrado o Expediente e passa à ORDEM DO DIA. 1º) Em única discussão o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 002/2023.- Dispõe sobre a concessão de Título de 

Cidadão Itapirense ao ilustríssimo Sr. WASHINGTON SOARES BATISTA. Autoria: 

Carlos Briza. A seguir, não havendo nenhum Vereador querendo fazer uso da palavra, o 

Sr. Presidente de acordo com o artigo 84, parágrafo único, do Regimento Interno, solicita 

ao primeiro secretário para que proceda a chamada dos edis, para que cada um pronuncie 

seu voto "favorável" ou "contrário" a concessão do título de cidadão. Momento em que o 

Primeiro Secretário procede a chamada dos Edis: ANDRÉ LUÍS SIQUEIRA: 

FAVORÁVEL; CARLOS ALBERTO SARTORI: FAVORÁVEL; CARLOS 

DONISETE BRIZA: FAVORÁVEL; CÉSAR AUGUSTO DA SILVA: 

FAVORÁVEL; ELISABETH DONISETE MANOEL: FAVORÁVEL; FÁBIO 

GALVÃO DOS SANTOS: FAVORÁVEL; LEANDRO HENRIQUE SARTORI: 

FAVORÁVEL; LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA: FAVORÁVEL; LUÍS 

HERMÍNIO NICOLAI: FAVORÁVEL; MAÍSA GRACINDA FERNANDES: 

FAVORÁVEL. Isto feito, o Sr. Presidente constata a aprovação do presente Projeto de 

Decreto por unanimidade. Justificativa de voto vereador Carlos Donisete Briza: 

“Primeiro, gostaria de agradecer aos colegas, nobres Vereadores, que votaram por 

unanimidade favorável a este Título de Cidadão Itapirense, parabenizar o Washington, os 

ótimos trabalhos já realizados em nossa cidade e tenho certeza que muitos virão. Um 

pouquinho da vida dele: professor de música, que já passaram por ele aproximadamente 

mil alunos, incluindo crianças, jovens, adultos e idosos; é líder de louvor na igreja que 

frequenta; está atuando na Guarda Municipal de Itapira há 23 anos, já passou por todos 

os cargos de dentro da guarnição, somente não como Comandante. E para nós é um 

orgulho e que você hoje seja considerado um cidadão itapirense, por tudo que tem 

contribuído de forma positiva para nossa cidade, nós itapirenses que agradecemos, 

obrigado. E mais uma vez obrigado a todos pela votação por unanimidade.” Justificativa 

de voto vereador André Luís Siqueira: “Primeiro, quero dar os parabéns Washington, 

vem fazendo um excelente trabalho, tanto na Guarda como na Igreja, que nem o Briza 

vem falando, é um professor de música, já vi tocando bateria, guitarra, o bicho é bom. 

Então, quero deixar aqui os meus parabéns, parabéns a todos que votaram, parabéns ao 

Presidente, obrigado e um abraço.” Justificativa de voto vereador Fábio Galvão dos 

Santos: “Gostaria de parabenizar primeiro o colega Briza pela iniciativa, parabeniza-lo 

Washington, um belo currículo, uma pessoa do bem, que além de procurar fazer o bem 

para sua igreja, para sua casa, para sua família, faz o bem para nossa cidade aqui com um 

belo trabalho que você desempenha na nossa Guarda Municipal, já é itapirense, mas agora 

oficialmente, muito obrigado por tudo, Deus abençoe.” Justificativa de voto vereador 

Luan dos Santos Rostirolla: “Também queria parabenizar Washington, como o 

Faustinho falou já achava até que era itapirense, agora sim oficialmente, pelo tanto que já 

fez por nossa cidade, pelo tanto que honra a bandeira da nossa cidade. Então, parabéns, 

agora sim, perante a essa Câmara, perante a cidade de Itapira um cidadão itapirense, 

parabéns e continue sempre sendo esse cara especial que você é, fazendo o que faz por 

nossa cidade, muito obrigado.” Justificativa de voto vereador Luís Hermínio Nicolai: 

“Eu também não posso deixar de parabeniza-lo, ao Briza e como todos dizem quando que 

a gente imagina que você não é um cidadão itapirense depois de tanto tempo aqui, na 

frente de tantas coisas. E só parabenizá-lo e agradecer por tudo que você tem feito pela 

cidade de Itapira, então, acho que nada mais justo você ter esse Título e continuar agora 

mais garrido, mais itapirense ainda. Então, as palavras de todos aí, eu quero te parabenizar 

e desejar muita saúde, felicidade, Deus te abençoe sempre, que você seja sempre 



iluminado e continue conosco. Obrigado.” Justificativa de voto vereadora Maísa 

Gracinda Fernandes: “Parabenizo primeiramente o vereador Briza por essa indicação e 

parabenizo esse homem aí, guerreiro, que Deus continue te abençoando e que você 

continue sendo esse exemplo de pessoa e de cidadão itapirense aí com esse Título 

maravilhoso, parabéns.” Justificativa de voto vereador Carlos Alberto Sartori: “Eu 

também gostaria de parabenizar o Washington pelos trabalhos desenvolvidos em prol de 

nossa cidade junto a Guarda Municipal e por tudo aquilo que foi dito aqui pelo seu 

currículo que o vereador Briza apresentou e dizer que a maior honraria é receber o Título 

de cidadão. Então, saiba você que esta Casa aqui sente-se honrada em homenageá-lo e 

pelos serviços prestados à comunidade itapirense, é o reconhecimento de um serviço 

prestado. Então, parabéns, sinta-se honrado, parabéns também ao vereador Briza que é 

autor do projeto e que você continue sempre no bom caminho e fazendo o bem, que quem 

faz o bem recebe o bem, e hoje está aqui recebendo a maior honraria que o município 

pode prestar a um cidadão é o Título de cidadão. Parabéns.” DESPACHO: APROVADO 

EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. “Vereador Antonio Caio”, em 

23 de fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai – Presidente. 2º) Em única discussão 

o Projeto de Lei nº 0010/2023.- Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar 

operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal, no âmbito do Programa FINISA – 

Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento na Modalidade Apoio Financeiro 

destinado à aplicação em Despesa de Capital e a oferecer garantias e dá outras 

providências. Autoria: Prefeito Municipal. Pela ordem, o vereador César Augusto da Silva 

requer vistas da matéria. A seguir o Sr. Presidente, coloca em votação o pedido de vistas. 

Rejeitado menos quatro votos dos vereadores César Augusto da Silva, Carlos Alberto 

Sartori, Carlos Donizete Briza e Leandro Henrique Sartori. A seguir, faz uso da palavra 

o vereador LEANDRO HENRIQUE SARTORI: “Boa tarde Mesa Diretora, boa tarde 

demais colegas Vereadores, boa tarde ao Washington e parabéns por seu Título de 

cidadão itapirense, boa tarde aos que estão presentes e você também boa tarde que está 

acompanhando essa sessão pelas redes sociais da Câmara Municipal de Itapira. Eu peço 

a palavra aqui nesse primeiro e único debate, Presidente, para começar falando a seguinte 

coisa, ano passado tivemos na última sexta aqui nessa Casa as comissões de orçamento, 

audiência pública onde Itapira terminou o seu orçamento com 50 milhões de superavit, o 

previsto era 396 milhões e terminamos com 445 milhões no caixa da cidade, 10 milhões 

são de empréstimo, que já chegou, outros 40 são de arrecadação acima e quantas vezes 

nos estivemos nessa Casa e sempre ouvia ao Secretário falando o quê? Que a arrecadação 

está ameaçada, que vai cair a arrecadação. 40 milhões a mais e já ano passado nós 

pegamos, já aprovamos 30 milhões de empréstimos, infelizmente não tivemos 

transparência ano passado, eu vou usar sua fala Faustinho, não que é pessoal, porque o 

senhor que falou aqui o que seria feito, e obras como a do SAAE que era das principais 

não está licitada, a gente conversou no SAAE, fomos até lá, inclusive, eu com o vereador 

Briza, não há previsão nenhuma, o dinheiro que foi destinado daquele orçamento não 

suporta nem 20% do que a obra precisa, daquele empréstimo, e quer dizer, a segunda obra 

de importância que foi falado aqui não foi nem licitada ainda, nem colocada e nem 

sabemos, porque como já outras obras caíram, rotatórias, abertura de ruas, sei lá o que, 

nem sabemos se será feito ainda a do SAAE com aquele empréstimo. E o que acontece? 

Agora vem mais um endividamento, 30 milhões, 10 meses depois, não deu um ano ainda 

daquele negócio, mais 40 milhões. 40 milhões aonde nós divergimos claramente da obra 

mais cara, a obra mais cara é uma abertura de uma rua que vai favorecer vários 

loteamentos, enquanto cadê obra de casa popular? Cadê obra para as populações mais 

pobres da cidade? Não divergimos de uma obra ou outra, mas contrapomos a seguinte 

coisa, com os juros mensais de 1,67, quando começar a cair esse endividamento no 



orçamento são mais de 500 mil de juros por mês, 3, 4 meses você faz um monte de obra 

aqui, só com os juros que vai ser dessas obras. Itapira já está devendo 123 milhões 

segundo o outro orçamento, orçamento que foi aprovado nessa Casa no final do ano 

passado, vai para mais de 160, mais os juros, mais não sei o que, endividando outras 

administrações e aí vai essa bola de neve acontecendo. Então, de novo, a gente não é 

contra o progresso, mas sempre tem que deixar muito claro para a população o que se 

pode ser feito e de maneira diferente, o que pode ser esperado, porque nem os outros 30 

milhões foram aplicados ainda, nem sabemos no que vai ser aplicado, já mudou um monte 

de coisa do que foi falado aqui, a administração muda, porque não há, apenas o quê? 

Mostra-se a caixa, 10, 19 milhões para obras, chega lá e muda a obra como quer, o que 

está aqui escrito, e eu quero agradecer ao líder do Prefeito pela transparência dessa vez, 

fica mais fácil de ser cobrado, agradecer publicamente isso, que a outra vez não teve nem 

essa transparência. Então, mas assim mesmo, chega no meio do caminho e se muda tudo, 

não há e nem o outro foi aplicado ainda, então, a gente vai pedir para os Vereadores, a 

gente vem na esperança aqui, de pedir adiamento, diálogo entre vocês com a Prefeitura e 

quem sabe, o voto contra, principalmente para essa obra aqui, essa obra que ela não é o 

ponto crucial e é o que mais vai endividar a cidade, sendo só nela de 12 a 14 milhões, é 

1/3 do que está sendo proposto aqui, e outras coisas dariam pra ser feitas só pelos juros 

que vai ser pago desse financiamento. Então, eu abro esse diálogo aqui e agradeço a 

atenção de vocês.” A seguir, faz uso da palavra o vereador FÁBIO GALVÃO DOS 

SANTOS: “Boa tarde Presidente, boa tarde demais colegas Vereadores e Vereadoras, 

funcionários da Casa, público aqui que nos assiste, internautas e população itapirense. Eu 

venho aqui divergir um pouquinho da palavra do nosso colega anterior, mas tentando 

abrir a discussão e elucidar o projeto de lei. O projeto de lei, ele é bem claro que ele 

autoriza o Poder Executivo a contratar até R$ 40 milhões, até R$ 40 milhões, porém pode 

ser que não contrate, que não venha esses R$ 40 milhões, como já foi falado no projeto 

anterior e que nem o próprio Vereador falou aqui se acaso não for ser feita a obra, não vai 

vir o dinheiro. Que nem o Valteir mesmo nos explicou que a Prefeitura, ela está lá 

empenhada, mas não usou e pode ser que devolva o dinheiro. Outro aspecto interessante 

que eu gostaria de falar é referente ao endividamento, a audiência pública aqui feita na 

última sexta-feira trouxe para nós a dívida consolidada, de R$ 115 milhões em 2021 ela 

caiu mesmo com o empréstimo para R$ 113.455.000,00, ou seja 1,51%, isso era a 

consolidada, na dívida consolidada líquida, de 81 milhões, isso aqui sim, a consolidada 

líquida para R$ 68.872.000,00. Então, demonstra que a nossa administração está usando 

bem o dinheiro público, lembrando que em 2020 quando foi assumido a administração a 

dívida chegava a R$ 123 milhões, então, colocamos em ordem o Fundo, que vinha com 

uma dívida também, com uma dívida da CPFL que foi paga e ainda conseguimos colocar 

as finanças em dia. Os empréstimos que foram feitos e agora vem ser pedido, como o 

próprio colega falou, isso aí foi uma exigência da bancada, que o Prefeito gentilmente nos 

atendeu, de trazer uma elucidação do que vai ser feito com esse dinheiro, como o próprio 

Vereador falou, isso aí foi sim uma gentileza, a pedido meu, mas dele. Então, eu elencar 

para você cidadão as 18 obras fundamentais, mas se não for realizada a obra, o dinheiro 

não vem, quero deixar bem claro isso daí. Que nem foi dito, a continuação da David Moro, 

é uma perspectiva, consta aqui um valor de R$ 12 milhões, porque envolve 

desapropriação e toda a infraestrutura, o que acontece? Isso daí é um pedido também que 

foram reclamações para mim, inclusive conversa também com o Prefeito, ele também 

escutou e acho que demais Vereadores, com a abertura do lado de cá da David Moro, o 

fluxo aumentou, ali naquele bairro, que pega o Santa Marta, o Santa Bárbara, está ligando 

praticamente uma entrada da cidade que é Mogi Guaçu com a saída da cidade para Mogi 

Mirim, ou vice-versa e para a ETEC que tem uma movimentação enorme de estudantes 



está muito perigoso, eu faço caminhada lá, via de regra, diariamente, eu vejo o movimento 

que está ali. Então, peço desculpa, mas eu acredito que não é para favorecer loteamento 

nenhum e sim, como eu mesmo pedi e ele também me passou, é sim para evitar acidentes 

com estudantes e os transeuntes, que ali é feito atividades esportivas diariamente, final de 

semana ali então é lindo. O item dois que todo mundo pede, todo mundo, Vereadores e 

cidadãos, iluminação LED, tem aqui uma destinação de R$ 2,5 milhões. Recapeamento 

asfáltico, não adianta que tem que ser feito, o pessoal do meu bairro já faz mais de 20 

anos que pede, todo mundo pede recapeamento asfáltico, não adianta, está separando aqui 

R$ 5 milhões. A construção da ponte Ari Wilson Cremasco, ligando a Fenízio Marchini, 

R$ 3,8 milhões, é um pedido lá no bairro que a ponte precisa ser reconstruída. O Parque 

linear, como foi dito como será feito uma abertura de avenida tem esse projeto para deixar 

o local bonito e também ocupável para o cidadão itapirense, aí esse parque linear mais ou 

menos R$ 1,5 milhão. Abertura da rua entre o Penhão e a Vila Izaura, que é a Vila da 

Penha do Rio do Peixe com a Vila Izaura, isso é um sonho de todo morador desses bairros 

que tem que dar uma volta inúmera, enorme para estar se comunicando. Abertura da rua 

Braz Cavenaghi ao Della Rocha, isso aí é uma insanidade mesmo, você vai para o Braz 

Cavenaghi, você tem que voltar tudo isso aqui para descer para o Della Rocha, isso aí 

também é uma requisição antiga que eu só fui saber quando entrei aqui como Vereador e 

aí eu fui constatar e é mesmo uma insanidade. Obra para adequar o SAMU, R$ 300 mil, 

o SAMU merece, precisa de readequação. Reforma do Pronto Socorro, está orçado aqui 

R$ 600 mil. Reforma do prédio do Tiro de Guerra, onde vai também alocar a nossa Guarda 

Municipal se tudo der certo, R$ 1,3 milhão. Construção e reforma próprios municipais, 

isso daí não adianta pessoal, esses dias mesmos me mandaram uma mensagem que foram 

no PPA lá, que a parede estava horrível, o chão quebrado, precisa de reforma, o povo 

paga seu imposto e também quer ter uma reforma e aqui está destinando uma parcela para 

isso, os próprios municipais, e acredite, o pedido é diário a respeito disso. Revitalização 

da praça Bernardino de Campos, se Deus quiser isso vai acontecer, porque é um pedido 

de toda a população e como nós aqui sempre estamos pleiteando turismo para nossa 

cidade, tem que ter uma praça principal na cidade bonita, então, está aqui destinando 

valores para a obra da praça. Prédio da estação Fepasa, creio que todo mundo que está 

elogiando a feira lá e vem comentar “nossa, vem para a feira, que está tão bonita, está tão 

adequado” e o prédio aqui deteriorado, precisamos estar revitalizando ele. Aí tem o que 

é de praxe, que sempre está precisando, porque sempre está quebrando ou não, vai ter 

uma verba destinada a móveis e equipamento novos para o Cais e Paço, veículos, R$ 700 

mil. Um retinoscópio, R$ 300 mil, um pedido da Saúde que nem falo para você quanto 

tempo, porque o que eu estou aqui dois anos e meio, mas que eu escuto dos meus pares 

que faz tempo que tem esse pedido. E o mais importante, mais importante não, perdão da 

palavra, mas um que eu apoiei aqui, o aparelho de ressonância, R$ 2 milhões está sendo 

separado, para além da aquisição, a instalação. E o final aqui que é as desapropriações, 

isso aqui está ligado às casas populares, inclusive semana passada, antes do Carnaval, na 

quinta-feira mesmo que nós iriamos falar desse projeto, o próprio Prefeito falou para mim 

que não poderia conversar conosco, porque ele estava indo conversar com o Governador 

e o Secretário da Pasta pleiteando Casas Populares para Itapira, recentemente fizemos 

uma renovação dos cadastros aqui. Então, está aqui os R$ 40 milhões que pretendemos 

utilizar para essas obras, que pode ser ou não, tem sim uma grande utilidade para nossa 

cidade. Eu gostaria só de lembrar também que para nossa cidade a Caixa Econômica 

Federal veio e nos ofereceu quase R$ 110 milhões, isto porque essa administração está 

certinho com o Fundo, não deve um centavo para o Fundo, cumpre os parcelamentos que 

teve que honrar, é lógico, eu falo, você está lá tem que honrar, mas está honrando, poderia 

deixar atrasar, e pagou, está pagando em dia as suas dívidas. Uma coisa só que eu queria 



antes de terminar, Leandro, você falou do superavit de R$ 46 milhões, Valteir explicou 

para nós que fechou com esse valor, só que aí depois, porque tem os empenhos que não 

foram liquidados, que depois com a liquidação, ela via de regra, ela ia fechar mais ou 

menos em R$ 8 milhões, só que para fechar o exercício ele fechou com esse superavit, 

mas não foi tudo isso daí não. Então, ele trabalhou, vamos dizer assim, com o superavit 

de quase R$ 8 milhões, de 6 a 8 milhões, de cabeça não lembro, e é o que eu queria pedir 

para o pessoal, eu com meus pares que estão aqui, o Prefeito nos pediu esse voto de 

confiança, que nem o próprio Leandro falou aqui, anterior a mim, que temos aí o Portal 

da Transparência, temos onde e com quem estar cobrando tudo isso daqui e é para o 

progresso, querendo ou não eu pulei por causa da minha vista, falta do óculos, um pedido 

da vereadora Maísa, meu e tenho certeza que de vários aqui, que é a iluminação do 

Machadinho e Tanquinho, estive lá esse final de semana, vieram me reclamar novamente, 

toda vez que a gente dá um pulo lá no Machadinho e Tanquinho o pessoal fala o breu que 

é lá. Então, aqui é a intenção do Prefeito também sanar mais esse problema herdado, que 

o bairro não merece, porque o bairro também recolhe seu imposto. Então é isso, estou 

aqui pedindo isso daí, um voto de confiança para vocês, como eu disse autoriza o Poder 

a contratar, pode ser que não será gasto e nós estamos aqui para fiscalizar. Veio para nós 

aqui a lista de obras, coisa que eu acho que é inédito aqui, quando passou-se empréstimos 

aqui não vinha, o Leandro ressaltou mesmo, sei que a última não veio, mas agora tem 

aqui a lista. Então é isso, peço o apoio, nada mais Presidente, muito obrigado, vamos para 

uma boa sessão.” A seguir, faz uso da palavra a vereadora ELISABETH DONISETE 

MANOEL: “Boa tarde a todos, companheiros da Casa e público que nos assiste. Eu 

fiquei pensando muito nesse empréstimo, até porque fizemos um de 30 milhões para O.S, 

que se Deus quiser vai funcionar, que quem não gostaria de ter na sua cidade um 

ambulatório de hemodiálise, evitando paciente sair daqui para outras cidades. E, eu me 

lembro muito bem e tem registrado nos vídeos dessa Casa, em outras situações de votação 

importantíssimas para nossa cidade no Governo do Paganini, e eu votei contra, está 

registrado aqui e eu votaria novamente contra, por quê? Eu me lembro muito bem que foi 

para empréstimo para o SAAE, o SAAE é uma Autarquia que ele anda com suas próprias 

pernas, não precisa da Prefeitura fazer empréstimo, por isso eu votei contra. Eu vou para 

casa e saio para lá e para cá, e respondo para um e para outro, e eu venho responder aqui 

pessoalmente que hoje eu voto sim, ao até 40 milhões, por quê? Porque é para obras e 

equipamentos, continuação da David Moro 12 milhões, eu voto sim; iluminação de LED, 

eu também voto sim; recapeamento asfáltico, qual é o bairro que não está precisando? Eu 

voto sim;  ponte da Ari Wilson Cresmasco x Fenizio Marchini, eu também voto sim; o 

parque linear David Moro, voto sim; abertura da rua Penhão x Vila Isaura, é um sonho 

do meu pai lá atras, é um sonho de muitos vereadores aqui e da população então nem se 

fala, ligando um bairro a outro, gente, que coisa boa, eu voto sim; abertura da rua Bráz 

Cavenaghi com Dela Rocha, eu também voto sim; obras do SAMU, um dia eu posso 

precisar uma família minha pode precisar, eu voto sim, porque eu quero melhorias; a 

reforma do pronto-socorro, quem nunca precisou do pronto-socorro e viu que lá precisa 

de reformas, de obras, adequações; a reforma do prédio do tiro de guerra, é necessário; a 

construção e reformas de próprios municipais 2 milhões, eu voto sim, é claro; 

revitalização da praça Bernardino de Campos que é o nosso cartão de visita, a praça é o 

miolo da nossa cidade, eu voto sim; a iluminação do Machadinho e Tanquinho, quem 

nunca viu a necessidade daqueles bairros, que foi um pedido da nobre Vereadora aqui e 

mais algum Vereador que eu não me lembro, precisa sim porque lá é escuro, muitas 

famílias utilizam aquelas vias; o prédio da estação Fepasa é uma obra antiga, vamos 

restaurar aqui lá e deixar lindo; móveis e equipamentos novos para o CAIS e Paço, e 

veículos, veículos que foram deixados para nós sucateados, precisamos sim, embora os 



deputados que nos servem têm mandado, mas ainda é pouco; e quem nunca imaginou do 

nosso Hospital ter um aparelho retinoscópio, fazer a cirurgia dos olhos aqui na nossa 

própria cidade, nós podemos ter um modelo de Hospital Municipal aqui, Hospital 

Regional pegar as pessoas de outras cidades para fazer a cirurgia aqui e movimentar o 

comércio da nossa cidade; um aparelho de ressonância, que tem gente esperando há 5, 6 

anos, tem gente que até já morreu, eu quero o aparelho de ressonância para o nosso 

Hospital, então eu voto sim; desapropriações, Vereador Faustinho disse agora a pouco 

que vai ser para casas populares, quem sabe podemos dirigir uma parte dessas casas ou 

terrenos para o funcionário público ou para o pessoal que está a espera há muito tempo, 

eu voto sim por todos esses itens aqui, e nos resta como Vereadores ver se está tudo certo, 

vamos lá cobrar pessoal, vamos cobrar da Administração isso daqui, olha está no papel 

eu quero, Ministério Público está ai para nos ajudar, faça denúncias e por isso e por todas 

as outras coisas que eu voto sim aos até 40 milhões, obrigada a todos.” A seguir, faz uso 

da palavra o vereador LUÍS HERMÍNIO NICOLAI: Boa tarde Sra. Presidente, 

senhores Vereadores, público que nos assiste mais uma vez. Eu acho que depois de tudo 

que você falou, Beth, fica até difícil a gente aqui falar mais alguma coisa, Faustinho com 

conhecimento, você com o coração falando aqui. Eu não ia falar, para não, sei lá, mas vou 

citar sim, ser oposição, eu já fui oposição nessa Casa e participei, vi tantos projetos virem, 

acontecerem, tantas coisas nessa Casa de Lei, e a Beth falou um ponto fundamental que 

me chamou a atenção, na última do Paganini, que eu estava aqui com a Beth, depois o 

Faustinho quando saiu o Dr. Rafael, nós ficamos aqui e veio esse empréstimo que era 

para o SAAE, que eu lembro que na época era R$ 4 milhões e tal, e até eu fui indo, fui 

indo, até concordando, chegou no fim não se tinha uma transparência, não tinha o ponto 

definitivo, “olha, não, vai vir uma máquina grande, um negócio grande e tal”, eu estou 

dizendo isso gente, pelo seguinte, Leandro, “Ah, vai se beneficiar lá na continuação David 

Moro”, “Ah, vai fazer o que não sei no mercado”, “Ah, vai não sei o quê, não sei aonde”, 

é uma crítica, mas o senhor tocou num ponto tão fatal que eu tinha que chamar a atenção 

de todos, sabe por que vai continuar a David Moro, agora com o Prefeito Toninho Bellini? 

Porque fazer do lado de cá não precisou de nada, não desapropriava, não desagradava 

ninguém politicamente, não se fazia nada, do lado de lá, famílias que estão lá nunca 

puderam ver o Barro Munhoz na frente, falaram “Nós vamos ajudar esse cara?” Então foi 

fácil fazer do lado de cá, agora tem que ter alguém que enfrente desapropriação para que 

aquilo lá não fique eternamente do jeito que está. Sabe por que o Mercadão está sendo 

tocado agora? Porque teve um Prefeito que se ele voltar ou não voltar, ele não está pondo 

a política em primeiro lugar e sabe por que isso? Porque ele deixou de ser Prefeito e o 

povo trouxe ele de volta, por quê? Quando a gente pega um cartão de crédito no banco o 

cara fala “Olha, Vereadores, fulano, Luís Hermínio, você tem um limite de R$ 10 mil aí, 

até 10 mil”, mas ele me oferece aquilo pela minha condição, vendo a minha vida, que eles 

têm como saber da vida da gente, em todos os municípios da região, Itapira foi 

contemplada agora podendo pegar R$ 110 milhões, sabe por quê? Porque isso é crédito, 

porque é nome limpo, é coisa séria. Por que que teve que tirar todo mundo das APPs de 

Itapira? Porque o Paganini sabe, o vereador Carlinhos sabe disso, ele foi rolando para 

frente durante cinco anos e não tirou ninguém da beira de um rio, ele não fez nada, não 

tirou um campo de bocha, não fez licitação e o projeto aqui parado nessa Casa por 6 

meses, depois por mais três, eu estava aqui, por quê? Politicamente era uma desgraça, 

você tirar uma pessoa da beira do rio, você fechar campo de futebol, você tirar o quiosque 

não sei da onde, não sei que tem. Hoje, Itapira foi feito, criou-se alguns inimigos, alguns 

inimigos, haja vista agora o que aconteceu, quem que teria coragem, coragem de pôr o 

peito à frente e fechar o Mercadão para a reforma, estava tudo errado lá dentro, tudo 

errado, aquelas bancas elas são intransferíveis como é um túmulo do cemitério, um 



túmulo do cemitério eu não posso chegar lá e vender por 5 mil, por 4 mil, por quê? Porque 

é um patrimônio público e o povo de Itapira não sabe disso, para se passar um túmulo 

tem que ter licitação e muitos túmulos foram passados, tem licitação, o Mercadão foi se 

aceitando aquilo pro quê? “Lá tem 20, 30 pessoas lá, eu vou perder a eleição, eu vou fazer 

isso.” Então, chegamos em um ponto que está aqui, todo mundo fala a palavra 

transparência, a transparência está aí e esse dinheiro que pode ser até R$ 40 milhões, 

espero que use esse 40, se depender de mim que venha mais 30, mais 40, porque o banco 

não vai dar dinheiro para empresa falida, muito menos Prefeitura, e eu sei como foi 

entregue a Prefeitura, eu sei e eu fui oposição. Então, hoje eu não posso criticar vocês da 

oposição de, realmente, votarem contra, de não defenderem, porque eu acho que é o 

caminho, realmente, mas que tem que ser muito bem pensado daqui para frente, que eu 

procuro dizer aqui, muita coisa se mudou, mudou demais, daqui um ano e meio já vai ter 

eleição de novo, podemos estar todos aqui ou nenhum de nós, mas eu tenho certeza que 

vai ser entregue a Prefeitura com crédito, não vai ter R$ 7 milhões de CPFL devendo para 

trás, não vai ter R$ 30 milhões disso, 15 daquilo, tudo deixado para trás, aí venho a 

salvação da outra administração “não, porque é isso que não vai vir e a gente vai deixando 

pra cá, vai deixando pra lá”, veio quando entrou o Toninho Bellini, tudo que estava em 

pauta nessa Casa o juiz falou simplesmente assim, faça-se cumprir, tira todo mundo da 

beira do rio, tal, por questão de improbidade administrativa. Então, hoje vai aumentar a 

David Moro, vai, por quê? Porque teve alguém de coragem, porque ali não tem uma ou 

duas, são várias famílias que hoje vão ser pagas, porque a intenção de certas pessoas 

passadas era pagar valor a quem do que valia e por isso que não conseguiram fazer. Então, 

a verdade tem que ser dita aqui, não é a questão do dinheiro, “olha, o vereador Mino 

Nicolai, ele é irmão do Prefeito, ele vai lá, ele vai defender”, eu já fui contra, mas por 

quê? Por causa do dia, da situação, cada época no seu lugar, antigamente não podia se 

emprestar, tanto é que a Prefeitura ficou pendurada e eu tenho orgulho de falar isso, 

porque lá em 2004, da primeira vez que nós entramos, tacaram fogo na Prefeitura para 

não ter um documento lá dentro, tiraram todos os pneus das máquinas que tinham no 

almoxarifado para a administração Toninho Bellini não trabalhar, não tinha combustível, 

não tinha nada, parou tudo e o Bellini deu a volta por cima e entregou a Prefeitura em 

2012 em estado perfeito, o que aconteceu? Em 8 anos voltou para o buraco e o pior de 

tudo, o Fundo de Pensão com um buraco sem tamanho, sem tamanho, onde não se podia 

continuar com nada de empréstimo, sei lá o que for, por quê? Porque não tinha crédito 

em banco, com dívida. A primeira coisa que foi feito, renegociado com CPFL, 

renegociado com tudo, com os bancos, tudo que se podia para chegar nesse crédito que 

nós temos hoje e acho que a Beth falou aqui, como o Faustinho explicou tecnicamente, a 

Beth falou com o coração, voto sim, eu não voto hoje aqui, deixo claro que o meu voto 

seria sim a qualquer momento, porque a Beth falou de coração, voto, porque vai ser feito 

estrada, ponte, equipamento para hospital e se não acontecer a Beth falou a palavra chave, 

o Ministério Público está aí, e quem é contra aqui nessa Casa e vota contra, porque não 

pode ser só simplesmente oposição, toma partido vai lá e fala: “Doutor, Promotor eu estou 

aqui, porque tudo que prometeram lá não foi feito.” E nós vamos estar aqui, independente 

do que for, como 10 Vereadores para apoia-los ou não, se a denúncia for verdadeira, doa 

a quem doer, e eu não acredito nisso por tudo que foi feito na administração de 2004 a 

2012 e tudo que está sendo feito agora, pensa que é fácil depois de uma pandemia uma 

Prefeitura fechar com superavit, onde? Mostra mais para mim, dos 5600 municípios, 

quantos conseguiram Vereador, se foi fácil, depois de pandemia, pessoa sendo ameaçada 

de morte, bar não podendo abrir, gente sem renda dentro de casa. Agora vem uma 

Prefeitura que tem um crédito por dignidade, por honestidade, por se cumprir, que nem o 

Faustinho falou, os compromissos em dia, como é que a gente pode vir aqui e ficar 



achando que é uma coisa politiqueira, politiqueiro é aquele que tem medo de perder voto 

e não faz o que a população precisa, esse é o mal do nosso país. A gente tem que vir aqui 

fazer o que tem que fazer e costumo dizer, estamos aqui de passagem, só continuamos 

quando o povo nos enxerga como pessoas de confiança, de crédito, que cai naquilo que 

eu falo, Prefeitura está hoje com crédito, porque os bancos, os agentes que emprestam 

dinheiro, junto com a população estão acreditando nessa administração, se vai ser tudo 

perfeito, ninguém foi perfeito, ninguém nunca vai ser, mas a exemplo do que está 

acontecendo com o Mercadão, que calou a boca de todo mundo, está saindo briga para 

aumentar agora a feira de quarta-feira, a de sexta, já estão pedindo para ficar aberto a 

semana inteira e muitos não vão querer voltar, porque quando abrir o Mercadão, 

Vereador, vai ter licitação para tudo, não vai ser o amigo do rei ou da rainha, vai ter 

licitação e vai ser um mini shopping ou um shopping, como disseram, para ser visitado 

em fim de semana, para trazer turismo para Itapira, para as pessoas virem e ter um lugar 

para ir, que Itapira não tem isso, Itapira tem restaurantes maravilhosos e teria lugar para 

muitos mais, só que para isso tem que ter infraestrutura, nós temos que ter estrada, nós 

temos que ter água, nós temos que ter asfalto nos bairros para que tudo isso possa 

acontecer. Então, não é um simples R$ 40 milhões, são R$ 40 milhões que atrás deles vão 

vir mil benfeitorias e que vai trazer benefício sim, para o povo de Itapira, como vai ser o 

Mercadão e tantos outros lugares, que espero que isso venha chamar a atenção do povo e 

que, infelizmente, eu digo, poucos vem nos ouvir, poucos, talvez, estejam aí, mas existe, 

Menchaca da vida, vereadora Marisol e mais dois, três, o Zé lá que tem um apelido. Só 

eles, a internet é só eles, os três que destroem Itapira, os três que destroem Itapira que só 

falam não, é tudo contra, tudo é contra, tudo é contra. Está para sair o laudo lá do que vai 

acontecer, que teve problema, o parquinho que precisa trabalhar, que tem gente, talvez 

não tenha acontecido nada daquilo, vai sair o laudo, a criança sofreu um acidente, pode 

ter entrado em coma, mas não, mas em um minuto um cara que foi mandado embora da 

Prefeitura, exonerado, recebia mais do devia, ele fica 24 horas por dia destruindo as 

pessoas e falando mal e deixando todo mundo nervoso. Então, a população já sabe, por 

isso que ele está fora de lá e que nós continuamos aqui. Então, enxerguem isso como um 

benefício, de se votar contra não tem problema nenhum, é o direito de cada um que está 

aqui dentro, mas que as coisas fiquem muito bem colocadas, porque simplesmente votar 

contra, é simplesmente votar, sem argumento, sem nada, não tem sentido nenhum. Então, 

é um desabafo meu aqui para que a gente saiba que tudo isso vai ser cumprido, e 

parabenizo a todos, respeito sua opinião Vereador, sempre falo isso, deixo claro, e que a 

gente possa chegar aqui depois e falar, olha Leandro, conversamos, mas espero que o 

senhor também hoje diga, olha, deu tudo certo, algumas coisas não, que saiba também 

dizer coisas boas se elas acontecerem, no momento certo, na hora certa, e se derem errado, 

o senhor volte aqui e fale que deu errado, porque faz parte dessa Casa de Leis. Então, é 

isso que eu queria deixar bem claro a todos, que serve, realmente, como um desabafo, 

porque não queria nem falar, mas, enfim, falei até demais. Obrigado a todos, um abraço 

e boa noite a todos.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, 

o Sr. Presidente coloca em única votação a matéria. Aprovado menos três (3) votos dos 

vereadores Carlos Alberto Sartori, Carlos Donisete Briza e Leandro Henrique Sartori. 

Justificativa de voto vereador Fábio Galvão dos Santos: “Parabenizo os nobres colegas 

que votamos, fomos a maioria e que o princípio maior nosso é o crescimento da nossa 

cidade, Itapira, então gostaria de registrar o meu agradecimento em nome da população 

itapirense, não é nem do Prefeito, ao César, ao André, a Maísa, a Beth, ao Luan, para mim 

também e ao Mino também como ele falou, ele não vota, mas declarou o voto dele e tenho 

certeza que vai dar tudo certo” A seguir, o Sr. Presidente esclarece: “Eu gostaria de dizer 

para efeito de gravação e deixar concretizado, o meu voto seria sim, como é sim, se assim 



pudesse votar. E dizer que a coisa mais triste do mundo que a gente tem que começar 

acreditar, é a gente ouvir assim político é tudo igual em todo lugar, e eu sempre digo, 

vamos varrer o quintal da nossa casa e a gente vai começar a limpar o mundo. Esta Casa 

está aberta a todos, aqueles que quiserem criticar, manifestar que venham, mas que 

participem, que não façam como outras pessoas que só julgam. O importante é que nós 

10 estamos aqui para sim ou não e dando a cara para bater, os 10 que estão aqui dentro 

com o apoio dessa Casa, com todos os funcionários, isso aqui é uma máquina que não 

funciona a cidade, não funciona a Prefeitura, sem Câmara Municipal, eu digo isso todo 

dia. E parabenizo o trabalho de todos os funcionários dessa Casa aqui, é uma luta, 

principalmente, com muitos funcionários novos que estão aprendendo, se empenhando, 

fazendo curso. Então, que aqueles que queiram criticar que venham aqui deem a cara para 

bater e participem, não só julguem político é tudo igual, eu não me ponho nessa situação 

e não aceito essa situação. Estou aqui para discutir, para conversar, para poder atender a 

população qualquer hora o tempo que for necessário, para que a gente mostre que nós 

aqui dessa Casa somos Vereadores diferentes. Eu agradeço a todos vocês, respeito o voto 

de todos, Itapira com certeza vai ser muito beneficiada, muito obrigado a todos” 

DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 23 de fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - 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 servidores da Casa, e declara encerrado os trabalhos da 

presente sessão. DO QUE, PARA CONSTAR, LAVROU-SE ESTA ATA. 


