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ATA DA 4ª SESSÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2021 

 

Aos onze dias do mês de fevereiro do ano de 2021, no horário regimental, sob a presidência 

de José Roberto Comeron, realizou-se, via internet, a 4ª sessão ordinária do corrente 

exercício. Presença dos vereadores: Andrei Alberto Müzel, Áurea Aparecida Rosa, Célio 

Cesar Rosa Engue, Christian Wagner Nunes Galvão, Débora Marcondes Silva Ferraresi, 

Gesse Osferido Alves, José Roberto Comeron, Julio Cesar Costa Almeida, Laercio Lopes, 

Lucimara Woolck Santos Antunes, Mario Augusto de Souza Nishiyama, Paulo Roberto 

Tarzã dos Santos, Ronaldo Pinheiro da Silva, Saulo Almeida Golob e Vanessa Valerio de 

Almeida Silva. Havendo número regimental e invocando a proteção de Deus, o presidente 

declara abertos os trabalhos da presente Sessão. EXPEDIENTE: Colocada em discussão 

e votação a Ata da 3ª Sessão Ordinária realizada em 8 de fevereiro, foi aprovada. 

Correspondências recebidas: Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - 

Indicação 378/2020 - Pedro Correa dos Santos - Indica a liberação de recursos para a 

construção de uma ponte estrutural no Bº da Barra, neste município. Ofício de Santa Casa 

de Misericórdia de Itapeva: resposta - Moção 1/2021 - Ronaldo Pinheiro da Silva - Moção 

de Apoio à Santa Casa de Misericórdia de Itapeva no que tange ao recente corte de verbas 

promovido pelo Governo do Estado. PROPOSITURAS - Proposta de Emenda À Lom: 

1/2021 - Vereador Mario Augusto de Souza Nishiyama - Altera a redação do § 1º do Artigo 

142-A da Lei Orgânica do Município de Itapeva. Projeto de Lei: 11/2021 - Vereador José 

Roberto Comeron - Dispõe sobre a destinação preferencial de todos os assentos dos 

veículos de transporte coletivo urbano aos idosos, gestantes, obesos, pessoas com 

deficiência física, mental ou mobilidade reduzida e pessoas com crianças de colo e dá outras 

providências. 12/2021 - Prefeito Mario Sergio Tassinari - Dispõe sobre o Processo 

Administrativo na Administração Pública Municipal, e dá outras providências. 13/2021 - 

Prefeito Mario Sergio Tassinari - Dispõe sobre a alteração da contribuição previdenciária 

dos servidores municipais do Município de Itapeva, de acordo com a Emenda Constitucional 

nº 103/2019, e dá outras providências. Moção: 8/2021 - Vereadora Débora Marcondes Silva 

Ferraresi - Moção de Apelo ao Sr Eduardo Pazuello, DD. Ministro da Saúde e ao Sr. Arthur 

Lira, Presidente da Câmara dos Deputados, para que envidem esforços para incluir os 

comerciários como prioridade na campanha nacional de imunização contra COVID19, pois 

sabe-se que Comerciário vacinado é segurança para todos. 9/2021 - Vereadora Débora 

Marcondes Silva Ferraresi - Moção de Apelo ao Sr Mário Tassinari, DD Prefeito Municipal 

de Itapeva, para que envidem esforços para a vacinação de todos os Profissionais da 

Educação, devido ao retorno das aulas. 10/2021 - Vereador Andrei Alberto Müzel - Moção 

de Apoio e Reconhecimento ao Excelentíssimo Srº Luiz Miguel Martins Garcia, DD 

Presidente Nacional da UNDIME por seus esforços à frente da campanha de vacinação aos 
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profissionais de Educação de todo país. Requerimento: 44/2021 - Vereadora Lucimara 

Woolck Santos Antunes - Requer ao Sr. Prefeito providencie estudos sobre as 

possibilidades de efetuar a abertura e o lajotamento da Travessa Lázaro Baptista Barbosa, 

que dá acesso à Rua Benedito Schimidt de Barros, Vila Taquari, que já está denominada 

pela Lei 1386/99. 45/2021 - Vereadora Lucimara Woolck Santos Antunes - Requer ao Sr. 

Aristeu de Camargo de Almeida Filho superintendente da Santa Casa de Misericórdia de 

Itapeva, para que informe a data prevista para implantação do serviço de radioterapia. 

46/2021 - Vereadora Vanessa Valerio de Almeida Silva - Requer ao Sr. Prefeito junto ao 

setor competente informe a retomada da construção do posto de saúde do Bairro Caputera. 

47/2021 - Vereadora Vanessa Valerio de Almeida Silva - Requer ao Sr. Prefeito junto ao 

setor competente informe sobre a possibilidade de construção de praças nos Bairros da 

Amarela Velha e Vila Falconi. 48/2021 - Vereador Christian Wagner Nunes Galvão - Requer 

ao Sr. Prefeito informações sobre os motivos que levaram à desativação da Fábrica de 

Lajotas do Alto da Brancal, a qual possuía instalação própria e os equipamentos 

necessários à confecção de tais produtos, bem como sobre a possibilidade de sua 

reativação, o que resultaria em indiscutível benefício, tanto para a Prefeitura quanto para a 

população. 49/2021 - Vereador Mario Augusto de Souza Nishiyama - Requer ao Sr. Prefeito, 

para que junto ao setor responsável, providencie a destinação de terreno para a entidade 

de acolhimento do município (Casa Transitória) e posteriormente a construção de prédio 

próprio. 50/2021 - Vereadora Áurea Aparecida Rosa - Requer ao DER - Departamento de 

Estradas e Rodagens, a implantação de um redutor de velocidade no KM 79+630 da SP 

249 rodovia Eduardo Saigh, no primeiro perímetro urbano do Município de Itapeva. 51/2021 

- Vereadora Áurea Aparecida Rosa - Requer à ARTESP Agência Reguladora de 

Transportes do Estado de São Paulo, a implantação de 02 Alças, no trevo chamado 

dispositivo SPD288/258. 52/2021 - Vereador Ronaldo Pinheiro da Silva - Requeiro ao Sr° 

Prefeito para que, junto ao setor competente, informe a data prevista para início das obras 

de lajotamento nas ruas do Bairro da Palmeirinha e Alto da Brancal. 53/2021 - Vereador 

Saulo Almeida Golob - Requer ao Excelentíssimo Prefeito para que encaminhe ao setor 

competente para viabilizar melhorias no trecho na estrada conhecida como estrada da 

Maringá que dá acesso ao bairro Sanbra e outros, trecho esse muito explorado por 

empresas particulares de mineração (Mineração Itapeva, Maringá, Calcita Mix e Dolomita 

Mix), que se faça uma ação em conjunto com tais empresas para recuperação deste trecho 

da estrada. 54/2021 - Comissão de Economia, Fiscalização e Execução Orçamentária - 

Requer à Prefeitura Municipal de Itapeva, sobre a informações de valores pago aos 

servidores da linha de frente à combate da pandemia Covid-19. 55/2021 - Comissão de 

Economia, Fiscalização e Execução Orçamentária - Requer à Prefeitura Municipal de 

Itapeva para que, junto ao setor competente, preste informações de valores de recursos 
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pago à combate da pandemia Covid-19. 56/2021 - Vereador Julio Cesar Costa Almeida - 

Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que, junto ao setor competente, informe a possibilidade de 

construção de 1 (uma) praça pública, com equipamentos para exercícios físicos e área de 

lazer com playground, ao lado da Escola EMEI Cinira Faria Godoy, no Jardim Virgínia. 

57/2021 - Vereador Julio Cesar Costa Almeida - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, que junto ao 

setor competente informe a possibilidade de implantar uma rotatória entre a rua Pedro 

Cadena (altura do nº 397, próximo ao Bar da Marina) e rua Anselmo Rodrigues Fortes, no 

Conjunto Habitacional Tancredo Neves. 58/2021 - Vereador Andrei Alberto Müzel - Requer 

ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Itapeva que seja instalado 

um Fórum Pró 16ª Região Administrativa em duas instancias: uma municipal e um regional. 

59/2021 - Vereador Saulo Almeida Golob - Requer ao Excelentíssimo prefeito para viabilizar 

junto ao setor competente uma extensão de linha no Bairro do Fundão ao qual hoje termina 

no ponto denominado ponto da Marizete, que esta linha se estenda até a Bifurcação dos 

bairros Água Quente com Tamanduá. Indicação: 6/2021 - Vereador Christian Wagner 

Nunes Galvão - Indica a abertura de uma rua na Vila São Benedito, que ligue as ruas 

Antônio Carlos Veiga e Rua São Benedito, a fim de possibilitar o acesso de moradores, de 

pedestres e de veículos que circulam no local. 7/2021 - Vereador Ronaldo Pinheiro da Silva 

- Indica a reforma e manutenção da ponte da usina da Barra, localizada no Bairro da Barra. 

8/2021 - Vereador José Roberto Comeron - Indica a criação  do Cartão Sustentabilidade, 

que incentiva a reciclagem. 9/2021 - Vereador Paulo Roberto Tarzã dos Santos - Indico ao 

Senhor Prefeito Municipal, nos termos regimentais, para que estude a  viabilidade de incluir 

em seu Programa Municipal de Habitação as seguintes sugestões:  1) Realização de 

um cadastro único para conhecimento Real do déficit habitacional do município (cadastro 

único); 2) Programa Municipal de Habitação Popular: Implantação de mais de mil lotes 

urbanizados entre a Fazenda Pilão d´água e Vila Santa Maria, entregues por meio de 

vendas a preço acessível a população, cuja renda será destinada exclusivamente à 

infraestrutura do loteamento (água, rede de esgoto, energia elétrica, pavimentação). Nesse 

momento para diminuir o déficit habitacional essa é a única alternativa, uma vez que tanto 

o governo Federal e Estadual, não dispõe de recursos para a construção de Conjuntos 

Habitacionais. No Jardim Kantian II, o município é proprietário de uma gleba de terras que 

comportam 550 lotes urbanizados. Com relação às famílias mais carentes e até vulneráveis, 

o programa prevê a DOAÇÃO do referido lote de terras com toda infraestrutura. Isso é 

viável, tendo em vista que o município é proprietário da Fazenda Pilão d´água, com área de 

mais de 60 alqueires de terras; 3) Levantamento geral de todas as propriedades públicas 

do município disponíveis para a implantação de lotes urbanizados e construção de moradias 

populares; 4) Aquisição de novas áreas para implantação de lotes urbanizados e conjuntos 

habitacionais de moradia popular;. Marinho solicita dispensa da leitura de correspondências 
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e proposituras. A Presidência encaminha a Proposta de Emenda à LOM 01/2021 e os 

Projetos de Lei 11, 12 e 13/2021 às Comissões Competentes para exarar seus pareceres, 

e Moções, Requerimentos e Indicações à Secretaria Administrativa para providencias de 

costume. TEMA LIVRE: Debora Marcondes cumprimenta todos. Comenta pedido que fez 

solicitando plano de carreira para os servidores públicos e aumento do cartão alimentação. 

Comenta moção que apresentou solicitando a vacinação dos profissionais da Educação. 

Comenta sobre o retorno às aulas. Diz que essa é uma preocupação de todos. Diz que 

também solicitou que se faça novamente o teste nos servidores por conta do retorno às 

aulas. Comenta moção que apresentou sobre a importância de se colocar os comerciários 

no plano de vacinação. Comenta requerimento que apresentou em 2020 sobre a realização 

de um vídeo institucional apresentando a região. Comenta reunião que teve com Samuel 

Moreira, levando demandas do município. Comenta sobre o programa bom prato. Comenta 

sobre a delegacia da mulher 24 horas. Comenta sobre a casa de apoio à mulher vítima de 

violência. Diz que tem quatro pedidos sobre o tema. Conta com apoio de todos pela causa. 

Ronaldo Pinheiro cumprimenta todos. Comenta requerimento 48/2021 sobre fechamento da 

fábrica de lajotas do Alto da Brancal. Diz que a fábrica está abandonada. Comenta sobre o 

descaso com o erário. Diz que vai insistir nessa questão da reabertura da fábrica.  Apresenta 

fotos do local. Comenta requerimento que apresentou solicitando lajotamento da região do 

Alto da Brancal. Comenta que esteve no DER tratando sobre tubulação de esgoto do bairro. 

Agradece pelo trabalho que está sendo realizado. Comenta indicação que apresentou sobre 

reforma da ponte da Barra, que está interditada. Comenta sobre reunião que realizou com 

técnicos de enfermagem, tratando sobre a questão salarial e a redução para trinta horas de 

jornada. Parabeniza todos assistentes sociais que conseguiram a vacinação. Marinho 

Nishiyama cumprimenta todos. Comenta propositura que está em pauta sobre destinação 

de área para Entidade de Acolhimento do município. Diz que a constituição federal trouxe a 

doutrina da proteção integral e prioridade absoluta para crianças e adolescentes. Diz que já 

apresentou esse pedido na legislatura passada. Parabeniza executivo pela sensibilidade 

com o pedido. Júlio Ataíde cumprimenta todos. Comenta proposituras que apresentou sobre 

construção de praça no Jardim Virginia, a pedido da população, e implantação de rotatória 

no Conjunto Habitacional Tancredo Neves, que é um local de grande fluxo de veículos e 

pedestres. Comenta proposituras que apresentou na sessão passada sobre instalação de 

base da Guarda Civil Municipal no Jardim Bela Vista e asfaltamento de duas ruas da Vila 

Mariana, que estão em situação precária. Pede para o executivo solucionar o problema. 

Parabeniza assistentes sociais pela conquista da vacinação. Célio Engue cumprimenta 

todos. Comenta projeto de Lei 13/2021 que dispõe sobre a alteração da contribuição 

previdenciária dos servidores municipais. Diz que gostaria de apresentar emenda propondo 

uma alíquota progressiva por faixa etária de salário. Comenta as dificuldades que 
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trabalhadores estão enfrentando. Pede o apoio dos demais vereadores. Diz que é 

necessário ter sensibilidade e responsabilidade. Aparte Laercio Lopes diz que é um assunto 

importante e solicita ao presidente da comissão de legislação que a reunião seja realiza 

comitantemente com a comissão de economia e representantes do executivo, para se ter 

condições plenas de discussão. Marinho coloca a comissão de legislação à disposição para 

trabalhar junto em prol da causa. Diz que concorda com o vereador Célio. Diz que é possível 

convocar o secretário de finanças para discussão. Continua Célio Engue agradecendo aos 

vereadores. Comenta que esteve no Quilombo do Jaó juntamente com o prefeito, levando 

algumas demandas. Comenta proposta que está realizando, juntamente com 

representantes do quilombo, da construção de aldeia africana no local, tornando um ponto 

turístico, e a criação do selo Jaó. Comenta sobre a casa de apoio à mulher vítima de 

violência. Diz que é sensível à causa. Aurea Rosa comenta que a Vila Mariana foi criada 

pelo vereador Tarzan. Comenta que chegou ao seu conhecimento que já será realizada a 

limpeza do local que está instalada a fábrica de lajotas.  Comenta sobre poços artesianos, 

solicita informações de qual empresa ganhou as licitações e qual o prazo para conclusão. 

Aparte Ronaldo diz que tem insistido com o executivo nessa questão. Continua Aurea 

comentando sobre banco do povo, que não consta a 16ª região. Comenta sobre 

possibilidade de se fazer requerimento à secretaria de estado de saúde e do município para 

que dê prioridade de vacinação para pessoas com doenças crônicas em tratamento. Faz 

crítica ao governo federal sobre normatização solicitando que o beneficiário de pensão 

providencie documentação do falecido. Diz que é uma situação muito difícil e lamentável. 

Andrei Muzel cumprimenta todos. Dá seu apoio à vereadora em relação às pessoas com 

doenças crônicas. Comente reunião realizada sobre a volta às aulas. Diz que na próxima 

quinta-feira, às 14h30 a comissão de educação vai debater o tema.  Comenta sobre 

disponibilização da vacinação para todos os profissionais da educação. Comenta moção de 

Apoio e Reconhecimento ao Excelentíssimo Sr. Luiz Miguel Martins Garcia, DD Presidente 

Nacional da UNDIME por seus esforços à frente da campanha de vacinação aos 

profissionais de Educação de todo país. Comenta reunião juntamente a secretaria de 

educação debatendo sobre aulas e salas livres, aulas para substituição, logística para 

entrega de matérias, alimentação escolar, retorna às aulas presenciais e vacinação aos 

profissionais da educação. Comenta sobre audiência pública do Fundeb e sua importância.  

Faz apelo a todos os profissionais da educação. Aparte Júlio Ataíde pergunta se tem uma 

data para se decidir onde será investido o dinheiro do Fundeb. Continua Andrei dizendo que 

resposta de propositura é de 15 dias. Laércio Lopes comenta ofícios feitos pela comissão 

de economia sobre solicitação de informações ao executivo referente a recursos recebidos 

para o combate à pandemia. Diz que a prefeitura tem dinheiro em caixa, e que o momento 

de pleitear benfeitorias é este. Comenta que não encontrou no site da prefeitura informações 
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sobre lista de pacientes, obras paralisadas e cronograma de obras, que foram leis 

aprovadas na legislação passada. Pede para que o secretario Rodrigo Tassinari possa dar 

uma atenção especial para que tais informações estejam disponíveis no site da prefeitura, 

dando transparência. Diz que fará requerimento ao secretário para que possa responder de 

forma oficial.  Tarzan cumprimenta todos. Em relação a vacinação, concorda com os demais 

vereadores, mas diz que é necessário analisar a receita. Diz que é um tema de competência 

nacional, mas vale o trabalho dos vereadores na causa.  Sobre a fala do vereador Célio, diz 

que o projeto tem prazo, e gostaria que se fizesse reunião com pauta única com participação 

do jurídico, secretários e representantes do instituto e sindicatos. Diz que é necessário ter 

um instituto saudável. Pede que o departamento jurídico da câmara dê um parecer em 

relação a lei federal 173, pois muitos departamentos querem resolver a questão salarial. Diz 

que é necessário esse estudo para não gerar desgastes. Aparte Andrei diz que é necessário 

fazer um estudo legal e que não levantou essa expectativa aos que estão no quadro de 

apoio ao magistério. Continua Tarzan dizendo que o vereador é estudioso e traz dados. Diz 

que é necessário esse cuidado pois tem dúvidas sobre o alcance do que a lei permite ou 

não. Diz que é necessário discutir a legalidade. Saulo Almeida comenta grupo criado pelos 

funcionários da educação em relação a destinação da verba do Fundeb. Comenta que 

esteve em visita na escola do Pacova. Diz que o local está um caos e que vai entrar em 

contato com a secretária de educação. Comenta sobre tratamento diferenciado entre 

escolas do município. A presidência acata sugestão do vereador Tarzan, e vai encaminhar 

à secretaria para que seja debatido em pauta única o projeto 13/2021.  Diz que o projeto já 

está disponível para os vereadores. ORDEM DO DIA: Leitura do Projeto de Lei Nº 01/2021 

- Vereador Celinho Engue - Dispõe sobre Denominação do Centro de distribuição de 

alimentos no Jardim Bela Vista, como Centro de distribuição de alimentos Nelson Schreiner. 

Colocado em 1ª discussão: Célio Engue comenta o currículo do homenageado Nelson 

Schreiner.  Diz que é merecedor da homenagem, visto tudo que contribuiu para a cidade. 

Pede voto favorável. Tarzan cumprimenta vereador Célio pela justa Homenagem. Colocado 

em 1ª votação, foi aprovado por todos. Leitura do Substitutivo 01 ao Projeto de Lei 

03/2021 - Vereador Roberto Comeron - Dispõe sobre a implantação de brinquedos 

adaptados para pessoas com deficiência (PCD’s), em locais públicos e privados de lazer e 

dá outras providências. Colocado em 1ª discussão: Débora Marcondes parabeniza 

presidente pela apresentação do projeto. Diz que é um grande ganho para a câmara, pois 

na legislação passada, projetos foram arquivados por ter parecer contrário. Diz que é um 

grande ganho para o município. Tarzan cumprimenta presidente pela iniciativa. Diz que 

muitas matérias são de iniciativas concorrentes. Diz que a comissão deve emitir seu 

parecer, mas é favorável que toda matéria seja discutida pelo plenário.  Colocado em 1ª 

votação, foi aprovado por todos. Leitura da Moção Nº 8/2021 - Vereadora Débora 
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Marcondes - Moção de Apelo ao Sr Eduardo Pazuello, DD. Ministro da Saúde e ao Sr. Arthur 

Lira, Presidente da Câmara dos Deputados, para que envidem esforços para incluir os 

comerciários como prioridade na campanha nacional de imunização contra COVID19, pois 

sabe-se que Comerciário vacinado é segurança para todos. Colocado em discussão única: 

Tarzan diz que a iniciativa da vereadora é válida, mas diz que é um desafio por causa do 

número de doses disponíveis. Debora Marcondes diz que está tramitando projeto de Lei 

sobre o tema. Diz que a situação é complicada e que não pode deixar de cobrar. Colocado 

em votação única, foi aprovado por todos. Leitura da Moção Nº 9/2021 - Vereadora Débora 

Marcondes - Moção de Apelo ao Sr Mário Tassinari, DD Prefeito Municipal de Itapeva, para 

que envidem esforços para a vacinação de todos os Profissionais da Educação, devido ao 

retorno das aulas. Colocado em discussão única. Colocado em votação única, foi aprovado 

por todos. Leitura da Moção Nº 10/2021 - Vereador Professor Andrei - Moção de Apoio e 

Reconhecimento ao Excelentíssimo Srº Luiz Miguel Martins Garcia, DD Presidente Nacional 

da UNDIME por seus esforços à frente da campanha de vacinação aos profissionais de 

Educação de todo país. Colocado em discussão única: Debora Marcondes parabeniza 

vereador pela moção. Diz que vem de encontro com a moção anterior. Colocado em votação 

única, foi aprovado por todos. Leitura do Requerimento Nº 45/2021 - Vereadora Lucinha 

Woolck - Requer ao Sr. Aristeu de Camargo de Almeida Filho superintendente da Santa 

Casa de Misericórdia de Itapeva, para que informe a data prevista para implantação do 

serviço de radioterapia. Colocado em discussão única: Tazan cumprimenta a vereadora 

pela iniciativa. Cumprimenta a comissão de saúde que deliberou sobre o assunto. Colocado 

em votação única, foi aprovado por todos. Leitura do Requerimento Nº 50/2021 - 

Vereadora Aurea Rosa - Requer ao DER - Departamento de Estradas e Rodagens, a 

implantação de um redutor de velocidade no KM 79+630 da SP 249 rodovia Eduardo Saigh, 

no primeiro perímetro urbano do Município de Itapeva. Colocado em discussão única. 

Colocado em votação única, foi aprovado por todos. Leitura do Requerimento Nº 51/2021 

- Vereadora Aurea Rosa - Requer à ARTESP Agência Reguladora de Transportes do Estado 

de São Paulo, a implantação de 02 Alças, no trevo chamado dispositivo SPD288/258. 

Colocado em discussão única. Colocado em votação única, foi aprovado por todos. 

MATÉRIA PARA A PRÓXIMA SESSÃO: Dependendo dos Pareceres das Comissões: 

Em 2 ª d/v:  Projeto de Lei 1/2021 e Substitutivo 01 ao Projeto de Lei 03/2021.  Em 1 ª d/v 

os Projetos de Lei: 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 e 13/2021; e Proposta de 

Emenda à LOM 1/2021. Em d/v únicas: Projeto de Resolução 01/2021. EXPLICAÇÃO 

PESSOAL: Aurea Rosa deixa sua indignação e repúdio ao Governo Federal e Governo 

Estadual em relação às disputas políticas envolvendo as vacinas. Marinho Nishiyama requer 

que seja constado em ata voto de pesar aos familiares do Sr. Pedro Luíz Gabriel. Debora 

Marcondes comenta sobre lei 173, que congelou muito direitos dos servidores. Comenta o 
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aumento da alíquota. Diz que na gestão passada o projeto não foi para votação. Diz que é 

necessário estudar o projeto e decidir o que será melhor para o município. Comenta que 

esteve no Jardim Kantian. Comenta que na comissão de saúde propôs o portal 

transparência para a vacina. Agradece secretários pelo bom trabalho. A presidência diz que 

será feita a pauta única para debater o projeto de lei. Tarzan comenta sobre alíquota 

progressiva. Diz que é necessário realizar um debate aprofundado. Diz que o departamento 

jurídico poderia ajudar na questão da lei 173 e no projeto da alíquota. Diz que é necessário 

estudar proposta de emenda à LOM para que o cargo de secretário municipal exija ensino 

superior completo. Nada mais havendo a tratar a Presidência convoca os vereadores para 

a 5ª Sessão Ordinária a ser realizada segunda-feira, dia 15 de fevereiro, no horário 

regimental e invocando a proteção de Deus, declara encerrados os trabalhos da presente 

Sessão e, mandando que para constar, fosse lavrada esta Ata que segue assinada pela 

Mesa Diretora. Palácio Vereador Euclides Modenezi, 11 de fevereiro de 2021. 
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