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ATA DA 16ª SESSÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2021 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de março do ano de 2021, no horário regimental, sob a 

presidência de José Roberto Comeron, realizou-se, via internet, a 16ª 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: Discussão e votação da Ata da 15ª Sessão Ordinária realizada em 22 

de março. Aprovada. PROPOSITURAS: Proposta de Emenda À Lom: 2/2021 - 

Vereador Tarzan - Altera a redação do caput do Art. 150 da Lei Orgânica do Município 

de Itapeva/SP. Projeto de Lei: 45/2021 - Vereadora Vanessa Guari - Cria o Programa 

Aquisição Direta de Alimentos do Pequeno Produtor Rural - PADAPPR com o objetivo 

de atender às necessidades básicas de alimentos de pessoas em situação de 

vulnerabilidade social durante o período de pandemia. 46/2021 - Vereador Ronaldo 

Pinheiro - Dispõe sobre a suspensão da cobrança do estacionamento rotativo – Zona 

Azul em frente aos estabelecimentos comerciais de ruas na cidade de Itapeva para a 

prática de atendimento drive-thru e dá outras providências. 47/2021 - Vereadora Lucinha 

Woolck - Dispõe sobre a obrigatoriedade da inclusão do símbolo mundial de autismo 

nas placas de acesso preferencial dos transportes públicos de Itapeva-SP e dá outras 

providências. 48/2021 - Vereador Marinho Nishiyama - Dispõe sobre o envio de 

informações aos familiares de pessoas internadas com doenças infectocontagiosas, 

durante endemias, epidemias ou pandemias, em hospitais, Centros de Saúde e 

congêneres sediados no Município de Itapeva/SP. Parecer: Favoráveis das Comissões 

Competentes encaminhando os Projeto de Lei 12/2021 e 37/2021 para apreciação do 

Plenário. Requerimento: 244/2021 - Vereadora Lucinha Woolck - Requer ao Sr. 

Prefeito, sobre o processo de abertura de rua e pavimentação, na continuação da Rua: 

Maestro Hugo Belézia no Jardim São Paulo e término da pavimentação em um trecho 

de terra, próximo à rua: Arnaldo de Oliveira, Vila dos Comerciários que faz acesso 

Cidade Jardim. 245/2021 - Vereador Gessé Alves - Requer ao Senhor Prefeito, junto ao 

setor responsável, que verifique maneiras de solucionar a respeito do alagamento que 

ocorre no interior do Terminal Rodoviário. 246/2021 - Vereadora Aurea Rosa - Requer 

ao Sr. Prefeito, nos termos regimentais, junto ao setor competente, providencie a 
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passagem de máquina motoniveladora na estrada do Bairro Betânia (final da estrada), 

no município de Itapeva. 247/2021 - Vereadora Aurea Rosa - Requer ao Sr. Prefeito, 

nos termos regimentais, junto ao setor competente, providencie a passagem de máquina 

motoniveladora na estrada do Bairro Faxinal de Cima, próximo ao Odilon, no município 

de Itapeva. 248/2021 - Vereadora Débora Marcondes - Requer ao Senhor Prefeito que 

junto ao setor competente informe se há possibilidade ou informações sobre a previsão 

de pavimentação no final da Rua: Balbino Rosa de Melo no Jardim Bela Vista. 249/2021 

- Vereadora Vanessa Guari - Requer ao Excelentíssimo Sr. Deputado Estadual Ricardo 

Madalena (PL) para interceder junto ao governo do Estado de São Paulo no 

recapeamento, sinalização horizontal, vertical e redutores de velocidade da vicinal 

Faustino Daniel da Silva. Importante ligação da SP/258 com a Rodovia Raposo Tavares 

(SP/270). 250/2021 - Vereador Saulo Leiteiro - Requer ao Sr. Prefeito para que junto ao 

setor responsável providencie a manutenção corretiva sanando os defeitos da estrada 

com a passagem da máquina motoniveladora e posterior cascalhamento, na estrada 

que dá acesso ao Bairro Ferrerada (Vaguaçú), e logo após a manutenção corretiva que 

seja realizado a limpeza e corte dos barrancos para que seja feito o alargamento da 

estrada, nos trechos onde houver possiblidades. 251/2021 - Vereador Gessé Alves - 

Requer que seja incluso em ata Votos de Congratulações ao Lar Vicentino de Itapeva, 

pelo seu papel diante da atual situação e pelo relevante trabalho que está 

desenvolvendo. 252/2021 - Vereador Ronaldo Pinheiro - Requer ao Exmo. Prefeito 

Municipal para que verifique a possibilidade de executar a extensão de rede de 

iluminação pública na Rodovia Pedro Rodrigues Garcia, quilômetro 59 + 300 metros, 

entrada do Distrito Alto da Brancal. 253/2021 - Vereador Saulo Leiteiro - Requer ao Sr. 

Prefeito, informações sobre a possibilidade de implantar Lajotamento, galerias para 

escoar água pluviais nas travessas do bairro do Taquariguaçú. 254/2021 - Vereador 

Julio Ataíde - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, que junto ao setor competente, se possível 

providencie a passagem de máquina motoniveladora (patrol) e posterior cascalhamento, 

em toda extensão do Distrito Areia Branca, Usina da Barra, Taipinha, Juncal, Espigão 

do Pacova, Pacova, Mendes,Vieiras, Marianos, Tomé, Pintos, Mineiros, São Roque, 

São Dimas. 255/2021 - Vereador Julio Ataíde - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, que junto 

ao setor competente, se possível informe a possibilidade da implantação de academia 

ao ar livre na Praça Alberto Vilhena Junior, Jardim Maringa. 256/2021 - Vereadora 

Débora Marcondes - Requer ao Senhor Prefeito, nos termos regimentais, que junto ao 

setor competente, informe a possibilidade de estar acrescentando nas cestas básicas 

que são fornecidas para famílias de baixa renda nos CRAS produtos de higiene pessoal 

e produtos de limpeza de casa. 257/2021 - Vereador Marinho Nishiyama - Requer ao 
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Sr. Prefeito, para que junto ao setor responsável, informe sobre a possibilidade de 

passagem de máquina motoniveladora e cascalhamento na Rua Conceição Rodrigues 

Monteiro, localizada no Bairro de Cima I. Indicação: 36/2021 - Vereador Christian 

Galvão - Indica ao Sr. Prefeito Municipal, a necessidade de se introduzir melhorias 

básicas no Aeroporto Municipal "Paulo Antunes Machado", para que se regularize a sua 

homologação junto à ANAC, com o objetivo de transformá-lo numa ferramenta de 

desenvolvimento do município, e também visando a preservação do patrimônio público. 

Vanessa guari solicita dispensa da leitura. A Presidência encaminha a proposta de 

emenda à LOM 02/2021 e os Projetos de Lei 45, 46, 47 e 48/2021 às comissões 

competentes para exarar seus pareceres, e Requerimentos e Indicações à Secretaria 

Administrativa para providencias de costume. TEMA LIVRE: Vanessa Guari 

cumprimenta todos. Comenta proposituras que apresentou na presente sessão e na 

sessão anterior. Pede apoio para aprovação dos projetos. Aparte Célio Engue dá seu 

apoio e diz que dará agilidade nos tramites do parecer. Pede para que envidem esforços 

para que até dia 31 possam aprovar os projetos da alíquota tributaria e do Fundeb. Diz 

que não é favorável a prejudicar os munícipes. Comenta reunião feita com IPMI e sobre 

proposta sugerida na ocasião de aumento do vale alimentação. Pede à presidente da 

comissão de saúde em relação ao aumento de leitos para covid na Santa Casa. Aparte 

Tarzan diz que quem pode mediar a situação entre município Santa Casa e governo é 

a DRS, para que sejam liberados os leitos.  Continua Vanessa Guari solicitando ao 

presidente que o duodécimo da câmara fosse utilizado para alimentação de pessoas em 

vulnerabilidade. Aurea Rosa cumprimenta todos. Agradece presidente por ter acatado 

o pedido de contratação de empresa especializada para a CEI da Santa Casa. A 

presidência diz que encaminhou o pedido ao jurídico. Continua Aurea relatando 

denuncia que recebeu. Faz a leitura da mensagem que recebeu sobre problemas na 

Santa Casa. Pede para que o secretário de saúde verifique a veracidade do fato. Diz 

que tem recebido muitas denúncias. Diz que entubaram paciente no pronto socorro. Diz 

estar entrando em contato com Sorocaba e região. Comenta sobre setor da oncologia. 

Debora Marcondes cumprimenta todos. Comenta sobre maquinas que foram no bairro 

de cima. Agradece pelo trabalho. Pede pelo lajotamento do local. Agradece ao comitê 

pela liberação de funcionamento das casas lotéricas. Comenta sobre vacinação dos 

professores e polícia militar. Pede para que todos continuem se cuidando. Comenta 

requerimento que apresentou sobre inclusão de produtos de higiene na cesta básica. 

Comenta sobre local para atendimento de mulher vítima de violência. Parabeniza 

executivo. Comenta projeto do IPMI e reunião que foi realizada para discussão do 

projeto. Diz que a proposta de aumento do vale alimentação não vai cobrir o valor do 
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aumento da contribuição. Diz que o aumento do vale alimentação tinha que ser maior 

para realmente haver benefício para o servidor. Christian Galvão cumprimenta todos. 

Sobre projeto de IPMI, diz que com o aumento do vale alimentação, nenhum servidor 

que ganhe até 1700 reais vai ser afetado. Diz que o contribuinte que ganha mais não é 

tão afetado pelo aumento da alíquota quanto o que ganha menos. Diz que na sua visão 

essa é uma opção a ser considerada. Diz que é necessária uma visão mais ampla e 

pensar a médio e longo prazo. Aparte Vanessa Guari diz que foi passado pelo executivo 

que o decreto aumentando o valor do vale alimentação já está pronto. Diz que o projeto 

tem que ir para votação para que não tranque a pauta. Diz que esse aumento da 

contribuição o servidor vai receber no futuro quando se aposentar. Continua Christian 

agradecendo Vanessa pela colocação. Aparte Debora Marcondes diz que mais de 2000 

servidores serão afetados. Diz que executivo poderia ter encaminhado projeto com 

alíquota linear. Diz que em vários municípios o projeto não foi aprovado. Diz que não se 

pode iludir a população. Aparte Tarzan diz que é necessário refletir. Diz que os 

servidores do IPMI não estão sujeitos a PEC da previdência. Diz que no IMPI não tem 

a regra da idade. Laércio Lopes cumprimenta todos. Diz que tem estudado o Projeto do 

IPMI. Parabeniza vereadora Debora pelo trabalho. Diz que os vereadores são favoráveis 

a um vale alimentação maior, porém, estudando a peça orçamentaria, diz que é 

necessário ter responsabilidade. Diz que a receita vai diminuir nos próximos anos. Diz 

que sugeriu um aumento de 75 reais no valor do vale. Pede ao presidente da Casa e 

membros das comissões para realizar reunião com executivo e chegar num consenso. 

Diz que executivo demorou para enviar o projeto e dar respostas. Aparte Vanessa Guari 

diz que o projeto teve pouco tempo para discussão, mas que não se pode prejudicar a 

população por conta disso.  Júlio Ataíde cumprimenta todos. Comenta sobre projeto do 

IPMI. Diz que é uma decisão que exige responsabilidade e urgência e equilíbrio. Pede 

que projetos de tamanha importância venham com mais antecedência. Aparte Tarzan 

diz que é preciso analisar as respostas recebidas pelo IPMI. Diz que cargo de comissão, 

eventual, processo seletivo não é afetado pela alíquota. Continua Júlio dizendo que é 

necessário o diálogo para se chegar em um consenso. Célio Engue cumprimenta todos. 

Diz que o projeto tem que ser votado. Diz que tem a preocupação de que o servidor 

tenha uma aposentadoria digna. Diz que é necessário se preocupar com a saúde 

financeira do IPMI.   Se coloca à disposição. Agradece secretario Noel e funcionários 

pela obra da ponte do Jaó. Comenta sobre a CEI da Santa Casa e a interdição. Comenta 

sobre a forma que o superintendente tratou os interventores. Diz que não se pode 

aceitar essas situações. Aparte Aurea pede para que funcionários da Santa Casa não 

tenham medo e que não aceitem esse assédio moral. Continha Célio dizendo que tem 
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recebido diversas mensagens de funcionários e médicos. Marinho cumprimenta todos. 

Diz que ficou feliz em saber que o decreto de aumento do vale está pronto. Diz que é 

necessário trabalhar para que o valor seja maior. Comenta sobre aumento da 

contribuição previdenciária. Diz que é um projeto complexo. Diz que o projeto não 

acompanhou nenhuma informação, o que demandou pedido de informações pela 

comissão de legislação.  Diz que solicitou de forma informal para que fosse retirado o 

pedido de urgência para que não trancasse a pauta, que foi negado. Diz que o projeto 

ainda não está pronto para ser votado, que necessita ainda de muito debate e estudo. 

Relata que se o projeto do Fundeb não for apreciado até o dia 31 de março, o município 

será penalizado, perdendo diversos convênios. Diz que faltou responsabilidade por 

parte do executivo. Diz que a população não pode pagar pelo ego do executivo. 

Convoca sessão extraordinária da comissão de legislação para dia 26, às 14h00, para 

apreciar o projeto. Sugere que presidente de economia e educação convoquem as 

comissões. Aparte Laércio convoca comissão de economia para dia 26, às 14h00. 

Aparte Débora pergunta se será apreciado o projeto do Fundeb ou do IPMI. Continua 

Marinho dizendo que é para os dois projetos. Débora diz que o projeto deixou diversas 

dúvidas. Diz que em resposta, o IPMI disse que os pedidos de informação devem ser 

encaminhados para a prefeitura. Continua Marinho dizendo que a câmara não pode 

deixar que, por erro do executivo, se perca mais de 5 milhões de reais. Solicita ao 

presidente que convoque duas sessões extraordinárias para deliberar sobre o projeto 

do Fundeb no sábado, tendo em vista que a pauta estará trancada. A presidência diz 

que entrou em contato com prefeito solicitando que o mesmo retirasse o pedido de 

urgência. Diz que, consultando o jurídico da casa, foi informado que não caberão 

emendas no projeto devido ao prazo. Diz que fica uma situação muito complicada, que 

foi imposta pelo poder executivo.  Pela ordem Vanessa Guari diz que, de acordo com o 

regimento, para pedido de sessão extraordinária é necessário prazo de 48 horas, e se 

a sessão poderia ser no domingo. Tarzan diz que por conta dos prazos, as reuniões das 

comissões teriam que ser realizadas após a presente sessão, e que fosse pautado 

especificamente o projeto do Fundeb. Ronaldo Pinheiro cumprimenta todos. Diz que 

vereadores estão empenhados em resolver as questões, mas que não vê o mesmo 

empenho por parte do executivo. Diz que os servidores serão sim prejudicados, e que 

não é isso que quer. Diz que é importante ter o diálogo de ambas as partes e valorizar 

o funcionalismo. Tarzan cumprimenta todos. Diz que é necessário reconhecer o trabalho 

e dedicação de todas as comissões permanentes. Diz que a matéria do IPMI exige mais 

estudo. Diz que sugeriu a reunião para seguir o prazo regimental, e se coloca à 

disposição para contribuir. Pede para que, se possível, aguardem mais um pouco para 
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poder aprofundar sobre a questão do IPMI. Saulo Leiteiro comenta sobre o vale 

alimentação. Diz que atualmente o servidor não consegue comprar a mesma cesta 

básica com o valor do vale alimentação, pois os alimentos tiveram grande aumento de 

preço, que não foi acompanhado pelo vale. Diz que os próprios servidores comentaram 

isso nas redes sociais. ORDEM DO DIA: Leitura do Projeto de Lei Nº 18/2021 - 

Vereadora Débora Marcondes - Dispõe sobre atendimento preferencial às pessoas com 

fibromialgia nos locais em que especifica com placas de identificação e dá outras 

providências. Colocado 2ª discussão e 2ª votação, foi aprovado por todos. Leitura do 

Projeto de Lei Nº 22/2021 - Vereadora Lucinha Woolck - Dispõe sobre a isenção do 

IPTU dos imóveis onde estão instalados bares e restaurantes durante a decretação de 

emergência para enfrentamento do COVID-19.  Colocado 2ª discussão e 2ª votação, foi 

aprovado por todos. Leitura do Projeto de Lei Nº 23/2021 - Vereadora Débora 

Marcondes - Dispõe no âmbito do município de Itapeva sobre a autorização de 

fornecimento e distribuição de absorventes higiênicos para mulheres de baixa renda, e 

dá outras providências. Colocado 2ª discussão e 2ª votação, foi aprovado por todos. 

Leitura do Projeto de Lei Nº 32/2021 - Vereador Ronaldo Pinheiro - Altera a redação 

do artigo 5º da Lei nº 2.527 de 05 de janeiro de 2007, que dispõe sobre as alíquotas 

para Taxa de licença para Funcionamento no município de Itapeva. Colocado 2ª 

discussão e 2ª votação, foi aprovado por todos. Leitura do Projeto de Lei Nº 34/2021 - 

Vereador Roberto Comeron - Institui o “Calendário Municipal do Meio Ambiente” no 

Município de Itapeva/SP e dá outras providências. Colocado 2ª discussão e 2ª votação, 

foi aprovado por todos. Leitura do Projeto de Lei Nº 36/2021 - Prefeito Dr Mario 

Tassinari - Dispõe sobre o Programa de Recuperação dos Créditos Fiscais do Município 

de Itapeva/SP - REFIS e dá outras providências. Colocado em 2ª discussão: Tarzan 

comenta o projeto apresentado pelo vereador Comeron e emenda apresentada pela 

comissão. Diz que é uma conquista do legislativo. Parabeniza executivo. Comenta sobre 

alteração futura para contemplar contribuintes que foram prejudicados devido à 

pandemia. Colocado em 2ª votação, foi aprovado por todos. Leitura do Requerimento 

Nº 249/2021 - Vereadora Vanessa Guari - Requer ao Excelentíssimo Sr. Deputado 

Estadual Ricardo Madalena (PL) para interceder junto ao governo do Estado de São 

Paulo no recapeamento, sinalização horizontal, vertical e redutores de velocidade da 

vicinal Faustino Daniel da Silva. Importante ligação da SP/258 com a Rodovia Raposo 

Tavares (SP/270). Colocado em discussão única: Tarzan cumprimenta a vereadora pela 

iniciativa. Diz que é a maior vicinal do estado, garantindo acesso a diversos bairros e 

cidades. Colocado em votação única, foi aprovado por todos. Leitura do Requerimento 

Nº 251/2021 - Vereador Gessé Alves - Requer que seja incluso em ata Votos de 
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Congratulações ao Lar Vicentino de Itapeva, pelo seu papel diante da atual situação e 

pelo relevante trabalho que está desenvolvendo. Colocado em discussão e votação 

únicas, foi aprovado por todos. A presidência convoca os vereadores para sessão 

extraordinária no sábado, às 22h00. Vanessa Guari diz que matéria não pode ser votada 

após às 22h00. A presidência diz que em sessão extraordinária pode. Tarzan diz que a 

matéria tem que estar apta a ser votada também com prazo de 48 horas. Pergunta se a 

pauta é para votar apenas o Fundeb. A presidência diz que o projeto do IPMI também. 

Tarzan pede para que seja votado o projeto do Fundeb e que o do IPMI aguarde para 

mais estudos. Marinho diz que compactua com a fala do vereador Tarzan, sendo 

apreciado o projeto do Fundeb em duas sessões extraordinárias no sábado, e deixando 

o do IPMI para segunda-feira. A presidência diz que essa situação é uma falta de 

respeito e ética por parte do executivo.  Presidência deixa convocada a sessão para o 

projeto do Fundeb. MATÉRIA PARA A PRÓXIMA SESSÃO:  Dependendo dos 

Pareceres das Comissões: Em 1 ª d/v Proposta de Emenda À Lom 2/2021; Projetos 

de Lei: 04, 05, 06, 07, 08, 10, 12, 13, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 

43, 44, 45, 46, 47 e 48/2021. Em d/v únicas Projeto de Resolução 2/2021. EXPLICAÇÃO 

PESSOAL: Andrei Muzel cumprimenta todos. Aborda a questão do IPMI. Diz que de 

fato é um projeto obrigatório, mas que seu posicionamento no atual momento é 

contrário.  Diz que o projeto foi protocolado sem os documentos oficiais necessários. 

Diz que é necessário buscar meios de aprovar a lei, mas sem deixar de valorizar o 

funcionário público. Comenta sobre o número de secretarias e o impacto financeiro que 

causa. Se compromete a uma nova lógica de política. Diz que é o servidor que está 

perdendo e não sendo valorizado. Diz que a maior qualidade política está na vontade 

de resolver e servir o povo.  Com relação ao Fundeb, diz que apresentou propositura 

solicitando envio de projeto de lei. Diz que o município pode sofrer não com perda, mas 

suspensão de recursos. Diz que não vai convocar a comissão de educação. Diz que o 

plano de contingencia da verba do covid não existe no portal transparência. Diz que o 

conselho municipal de educação está irregular. Comenta sobre merenda que não está 

sendo distribuída. Diz que por isso não se convence de que tem que convocar a 

comissão de educação para apressar a votação de um projeto que chegou atrasado na 

câmara. Acredita que esse processo seja motivo para firmar o diálogo entre legislativo 

e executivo. Diz que não se convence a convocar a comissão de educação, pois os 

atrasos não estão vindo da câmara. A presidência comenta os descontos do IPMI de 11 

para 14% e a diferença de valores descontados que esse aumento vai gerar ao ano. 

Débora Marcondes diz que o aumento de 50 reais no vale alimentação não vai suprir o 

aumento do desconto previdenciário. Tarzan diz que cobrou para que o projeto fosse 

https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/21750/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/21750/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/21750/


CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA 
 Legislatura 2021 - 2024 

 

 
 
 

 

Rubrica: ................................           

37 

 EXERCÍCIO DE 2021   LIVRO Nº.: 002 PAG.: 037 

  
encaminhado em 2020. Diz que em 2020 não houve planejamento na educação. Diz 

que o vereador Andrei já cobrou anteriormente esse projeto. Diz que a 173 não permite 

aumento de despesa desde maio. Diz que o legislativo está mostrando o caminho para 

o executivo e que gestor tem que ouvir. Sugere reunião com executivo. Comenta 

proposta de emenda à LOM que apresentou para valorizar a educação municipal.   Diz 

que na sessão de segunda-feira será pautada a fome. A presidência diz que executivo 

tem dinheiro em caixa.  Laércio Lopes aparte Ronaldo Pinheiro cumprimenta o 

presidente pelas palavras e o vereador Andrei pelo posicionamento. Continua Laércio 

dando coro ao desabafo do vereador Andrei em relação à desvalorização. Diz que se 

não for votado o Fundeb, o município vai ter prejuízo na casa de 5 milhões de reais. Diz 

que não adianta reunir as comissões de legislação e economia se a de educação não 

der uma orientação. Diz que é necessário o diálogo. Aparte Andrei Muzel reforça que o 

que pode acarretar é a suspensão de verbas, e não que o município vai perder. Ronaldo 

Pinheiro pergunta o tempo de suspensão. Andrei Muzel explica os tramites. Continua 

Laércio dizendo que, uma vez que os recursos não serão perdidos, não há necessidade 

de reunião na sexta-feira. Marinho mantem a convocação da reunião extraordinária para 

debater os projetos do Fundeb e IPMI. Laércio mantem a convocação da comissão de 

economia. Nada mais havendo a tratar a Presidência convoca os vereadores para a 17ª 

Sessão Ordinária a ser realizada segunda-feira, dia 29 de março, no horário regimental, 

e para sessão extraordinária a ser realizada no sábado 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, Plenário, 25 de março de 2021. 
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