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ATA DA 69ª SESSÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2021
Aos dezoito dias do mês de outubro do ano de 2021, em horário reigmental sob a
presidência de José Roberto Comeron realizou-se a 69ª sessão ordinária do corrente
exercício. Assinaram o livro de presença os 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 e Saulo
Almeida Golob. Ausência de: 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 11ª
Sessão Extraordinária e da 68ª Sessão Ordinária realizadas em 14 de outubro, foram
aprovadas. Correspondências recebidas: Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva:
resposta - Indicação 94/2021 - Gesse Osferido Alves - Indica a colocação de guias e de
lajotas na Rua Alexandre Vaz de Almeida, Bairro de Cima II. Ofício de Prefeitura
Municipal de Itapeva: resposta - Indicação 96/2021 - Saulo Almeida Golob - Indica o
Lajotamento ou pavimentação asfáltica da estrada Eliseu Celestino ( Morro Grande ) no
Bairro da SAMBRA. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento
940/2021 - Lucimara Woolck Santos Antunes - Requer ao Sr. Prefeito para que, junto
ao setor competente, para que providencie a construção de Escola Municipal de
Educação Infantil (EMEI) no Bairro Morada do Bosque, Escola Municipal e Escola de
Educação Infantil (EMEI) no Portal Itapeva. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva:
resposta - Requerimento 950/2021 - Célio Cesar Rosa Engue - Requer ao Senhor
Prefeito, para que junto ao setor competente informe a possibilidade de construção de
uma pista de skate na Rua Água Viva, localizada no Jardim Bonfiglioli. Ofício de
Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 967/2021 - Débora Marcondes
Silva Ferraresi - Requer ao Senhor Prefeito, nos termos regimentais, que junto ao setor
competente, informe sobre Câmeras de segurança nas Escolas, saber quais escolas já
estão instaladas e funcionando e quais serão colocadas ainda neste ano. Ofício de
Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 972/2021 - Ronaldo Pinheiro
da Silva - REQUER ao Exmo. Prefeito Municipal de Itapeva para que, através da
secretaria competente, envie a relação total dos imóveis cadastrados no município de
Itapeva para efeito de cálculo tributário (IPTU e ITBI), bem como, seus respectivos
valores e o valor total de arrecadação, informando também a taxa de coleta de lixo e a
contribuição sobre custeio de iluminação pública. Ofício de Prefeitura Municipal de
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Itapeva: resposta - Requerimento 983/2021 - Célio Cesar Rosa Engue - Requer ao
Senhor Prefeito, para que junto ao setor competente informe a possibilidade de
instalação de Calçada e grade de proteção na extensão da rua Roque Lourenço dos
Santos, que dá acesso a Avenida Brasil e Barão do Rio Branco (margeando lado de
cima, canteiro poupatempo e Rodoviária), serviços de manutenção, limpeza e instalação
de proteção (corrimão) nas escadarias. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva:
resposta - Requerimento 985/2021 - Julio Cesar Costa Almeida - Requer ao Exmo. Sr.
Prefeito, nos termos regimentais que junto ao setor competente se possível, providencie
a instalação de lombada, na Avenida Kazumi Yoshimura, entre a Rua Geni Kuntz
Lacerda e Rua Anselmo Rodrigues Fortes, Conjunto Habitacional Tancredo neves.
Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 986/2021 - Lucimara
Woolck Santos Antunes - Requer ao Sr. Prefeito para que, junto ao setor competente,
providencie rede de água e esgoto, iluminação pública e abertura de rua, passagem de
máquina e posterior cascalhamento ou lajotamento na Rua: José Loureiro (Rua:08), que
dá acesso à Rodovia Theodorico Pereira de Melo, Vila Santa Maria. Ofício de Prefeitura
Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 987/2021 - Lucimara Woolck Santos
Antunes - Requer ao Sr Prefeito Municipal, solicitando informações sobre o início do
processo seletivo de contratação para os cargos de assistente social, psicólogo e
educador social nas unidades de atendimentos aos CRAS, CREAS e no centro de
convivência e cidadania do município. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva:
resposta - Requerimento 988/2021 - Saulo Almeida Golob - Requer ao Sr. Prefeito,
informações sobre a possibilidade de instalação de Luminárias, no Assentamento do
Bairro do Tomé, pois já temos rede elétrica com 22 postes prontos para receber as
luminárias. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 993/2021
- Julio Cesar Costa Almeida - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, que junto ao setor
competente, se possível informe a previsão para extensão da pavimentação com
lajotamento, na conclusão da rua: Piraju, Vila Isabel. Ofício de Prefeitura Municipal de
Itapeva: resposta - Requerimento 996/2021 - Gesse Osferido Alves - Requer ao Sr.
Prefeito, para que junto ao setor responsável, que verifique a possibilidade de troca das
lâmpadas situada na quadra do Bairro da Taipinha. Ofício de Prefeitura Municipal de
Itapeva: resposta - Requerimento 1000/2021 - Saulo Almeida Golob - Requer ao Sr.
Prefeito para que, junto ao setor competente, informe sobre a possibilidae de efetuar o
Lajotamento ou pavimentação asfáltica no trecho de maior aclive e dificuldades na
estrada que dá acesso ao bairro Saltinho do Coqueiral e á outros bairros que passam
por essa estrada. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento
1002/2021 - Christian Wagner Nunes Galvão - Requer ao Sr. Prefeito Municipal, junto à
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Secretaria competente, informações sobre a possibilidade de se instalar em, regime de
urgência, uma caixa d’água no Bairro dos Coelhos, bem como requer, junto à Sabesp,
que sejam enviados regularmente caminhões pipa para o abastecimento de água, uma
vez que a mina de água do referido bairro está praticamente seca. Ofício de Prefeitura
Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 1003/2021 - Ronaldo Pinheiro da Silva REQUER ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Itapeva para que, através da secretaria
competente, informe sobre a possibilidade de instalação de lâmpadas de LED na
Rodovia Pedro Rodrigues Garcia (SP-249), em toda a extensão do Bairro Alto da
Brancal. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 1004/2021
- Mario Augusto de Souza Nishiyama - Requer ao Sr. Prefeito, para que junto ao setor
responsável, informe sobre a possibilidade de providenciar o lajotamento da Rua Maria
Panis, Jardim Dona Mirian. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta Requerimento 1016/2021 - Mario Augusto de Souza Nishiyama - Requer ao Sr. Prefeito,
para que junto ao setor responsável, informe sobre a possibilidade de realizar a limpeza
de toda a extensão da Rua Maria de Almeida Barros, localizada no Parque Vista Alegre,
fazendo divisa com a Vila Aparecida. PROPOSITURAS - Projeto de Lei: 185/2021 Vereador Gesse Osferido Alves - Dispõe sobre a criação de um banco de materiais
ortopédicos no Município de Itapeva. 186/2021 - Vereador Célio Cesar Rosa Engue Declara de utilidade pública a ABEC Associação Batuíra Esporte Clube. 187/2021 Prefeito Mario Sergio Tassinari - Inclui os §§ 1º -A e 5º- A no art. 80 da Lei Municipal
nº3.336, de 20 de janiro de 2012, dá nova redação ao §2º do mesmo artigo e lei, e dá
outras providências. 188/2021 - Prefeito Mario Sergio Tassinari - Institui o regime de
previdência complementar no âmbito do município de Itapeva; fixa o limite máximo para
a concessão de aposentadorias e pensões pelo regime de previdência de que trata o
art. 40 da constituição federal; autoriza a adesão a plano de benefícios de previdência
complementar; e dá outras providências. Requerimento: 1042/2021 - Vereador Julio
Cesar Costa Almeida - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, que junto ao setor competente,
informem a possibilidade de recapeamento completo da rua: Irmã Ernestina, Vila Dom
Bosco. 1044/2021 - Vereador Mario Augusto de Souza Nishiyama - Requer ao Sr.
Prefeito, para que junto ao setor responsável, informe sobre a possibilidade de criar uma
política pública nos moldes do trabalho que foi desenvolvido pelo Projeto Viver.
1045/2021 - Vereadora Lucimara Woolck Santos Antunes - Requer ao Exmo. Senhor
Prefeito Municipal, para que junto ao setor competente, providencie a implantação de
playground em algum espaço público apropriado na Vila São Francisco, no Conjunto
Habitacional São Camilo, no Loteamento Portal Itapeva, na Praça Rubens dos Santos
Renó, Jardim Maringá, Praça Vera Lúcia Rodrigues Ribeiro, Vila Mariana, Praça Carlos
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Alberto Saponga de Oliveira, Itapeva 2, Praça Renato Pedrol, Itapeva F, Praça Eli
Gorski, Morada do Bosque, implantação de campo de futebol e playground, ao lado do
Posto de Saúde no bairro Santa Maria e à construção de 1 (uma) praça pública
urbanizada com equipamentos para exercícios (academia ao ar livre) e área de lazer
com playground no Bairro Ribeirão do Leme, ao lado do PSF Taquari, Vila Taquari e na
praça Jarbas Gomes, no Distrito do Guarizinho. 1046/2021 - Vereadora Lucimara
Woolck Santos Antunes - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, para que, junto ao setor
competente, providencie estudos sobre a possibilidade de implantar redutor de
velocidade ou lombada, demarcação, sinalização na altura do nº1856, próximo da
rotatória localizada no cruzamento das Ruas: Higino Marques, Avenida Alexandrino de
Moraes com a Rua: Taquari, no Jardim Maringá, em toda extensão da Avenida: Gastão
Mesquita Filho e providenciar o alargamento, de 07 para 10 metros, no início da Rua
Eurico Monteiro de Almeida e reduzir a extensão da calçada em frente ao n° 32,
localizado na Vila taquari, Jardim Maringá e a construção de uma rotatória na Avenida
Gastão de Mesquita Filho, com início na altura do Loteamento Portal Itapeva. 1048/2021
- Vereadora Débora Marcondes Silva Ferraresi - Requer ao Senhor Prefeito, nos termos
regimentais, informações da possibilidade de melhorias de vencimentos para os
monitores de educação infantil, visto que, esses exercem quase a mesma função dos
ADIs e recebem menos da metade do salário, trabalhando 08 horas diária. 1049/2021 Vereadora Débora Marcondes Silva Ferraresi - Requer ao Senhor Prefeito Mario
Tassinari, para que junto ao setor responsável, informe da possibilidade de providenciar
lâmpadas de LED na Avenida Cândido Rodrigues. 1050/2021 - Vereador Ronaldo
Pinheiro da Silva - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que, através do competente,
informe sobre o cronograma para o início das obras de lajotamento e a instalação de
iluminação pública no Bairro Lavrinhas, no entorno da Igreja Santo Antônio. 1051/2021
- Vereador Julio Cesar Costa Almeida - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, nos termos
regimentais que junto ao setor competente se possível, providencie a troca das
lâmpadas comuns, por iluminação em Diodo Emissor de Luz- LED, nas Ruas: Benedito
Oliveira da Silva e Sebastiao Lazaro de Melo, Vila Mariana. 1052/2021 - Vereador Saulo
Almeida Golob - Requer ao Sr. Prefeito, informações sobre a possibilidade de extensão
de iluminação pública no BAIRRO DA SANBRA, em 3 pontos distintos como segue em
anexo. 1053/2021 - Vereador Saulo Almeida Golob - Requer ao Sr. Prefeito,
informações sobre a possibilidade de lajotamento ou pavimentação asfáltica e
simultaneamente com essa obra a possibilidade de se construir uma CICLOVIA, e
talvez, se possível, uma FAIXA PARA CAMINHADA, na estrada que liga a estrada de
acesso ao bairro do Jaó com a Avenida Theodorico Pereira de Melo, e se estendendo
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ao bairro Jardim Bonfiglioli, como sugerido no croqui que segue em anexo. 1054/2021 Vereador Christian Wagner Nunes Galvão - Requer ao Sr. Prefeito Municipal, junto à
Secretaria da Cultura e Turismo, informações sobre a viabilidade de se criar uma Escola
de Artes Livres em Itapeva, uma vez que o município tem enorme potencial pra se tornar
um pólo artístico regional. 1055/2021 - Vereador Mario Augusto de Souza Nishiyama Requer o Sr. Prefeito, para que junto ao setor responsável, informe sobre a possibilidade
de ampliar a pista de skate da Praça de Eventos Zico Campolim. 1056/2021 - Vereador
Ronaldo Pinheiro da Silva - REQUER ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que, através do
competente, efetue vistoria na Rua Projetada I, do Alto da Brancal, a fim de implantar
boca de lobo para o escoamento das águas pluviais, em especial, nas proximidades da
igreja, onde têm ocorrido alagamentos. Esta Presidência encaminha os Projetos 185,
186, 187 e 188/2021 para as Comissões competentes para exararem seus pareceres e
Indicações e Requerimentos à Secretaria Administrativa para as providências de
costume. TEMA LIVRE: Com a palavra a ver. Área – Cumprimenta a todos. Refere que
externa seu repúdio, pretendendo fazer em ofício, contra os termos usados pelo
deputado estadual Frederico dávila, já conhecido seu, que teria falado com fúria e sem
nexo sobre chefes da igreja Católica. Gostaria que o referido deputado repensasse suas
atitudes e o que quer de sua vida. Que não aceita que digam que uma outra pessoa é
um câncer, que tal palavra não deve ser jogada ao vento. Aprendeu que se deve amar
uns aos outros, que tem o coração tranquilo sobre isso. Reitera seu repúdio contra as
posições do referido político, que é um representante da assembleia Legislativa. Aparte
ver. Marinho – Que se for feita moção de repúdio, que pode contar com seu apoio.
Retoma ver. Áurea – diz que é lamentável que o político tenha feito aquelas
declarações, que há problemas maiores na área econômica entre outras. Com a palavra
a ver. Débora – Cumprimenta a todos. Oferece seu apoio sobre as palavras da ver.
Áurea. Cita outras ocasiões em que houve falta de honestidade nas posturas do referido
deputado. Comenta que não é católica, mas tem um carinho e respeito muito grande
por aquela religião. Que não vê ações efetivas ou a presença daquele deputado na
região. Sobre outro assunto, afirma que esteve no bairro taquariguaçu verificando as
estradas, que as obras serão feitas após as chuvas, que serão necessárias algumas
adaptações, fazer algumas galerias, que será feita uma estrada bem adequada e
posteriormente será feito lajotamento da estrada principal e de outras da localidade.
Comenta sobre um projeto chamado caminho da escola em que são doadas bicicletas
para os alunos, bastando o município se inscrever para pleitear participação. Que fez
um pedido sobre a reativação do tiro de guerra no município, acha superimportante, que
as crianças precisam de alguma atividade. Que entrou em contato com algumas
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pessoas e terá reunião com o Prefeito para pensar na reativação do Tiro de Guerra no
município. Fala sobre o seu terceiro pedido sobre melhorias para os servidores do
município. Que há dois anos não há aumento inflacionários, que o valor do vale
alimentação também é insuficiente. Cita casos de municípios que já estão se adequando
e mandando projeto para que no início do ano que vem já possa ter o aumento. Diz que
valorização dos servidores é pagar bem o servidor e o plano de cargos e carreiras. Foi
procurada pelas monitoras da educação infantil, retratando que recebem menos que as
ADIs e que fazem quase as mesmas funções. Sugere algumas medidas para melhorar
a situação dessas profissionais. Que pediu a troca de lâmpadas de LED em local
movimentado, utilizado por alunos da FAIT. Fala sobre moradores do bairro das
palmeiras, que não é atendido pelo ônibus circular, que vai até o bairro anterior. Refere
que se o ônibus andar mais 3 km essas famílias serão atendidas. Diz que recebeu
resposta insatisfatória dos órgãos competentes. Diz que são 47 famílias aguardando.
Sobre insalubridade, diz que houve resposta insuficiente também. Com a palavra o ver.
Júlio – Cumprimenta a todos. Agradece a ver. Áurea pela sua fala. Diz que é católico
e que está triste e decepcionado pela fala infeliz do deputado já citado pela ver. Áurea.
Acredita que o respeito é imprescindível e que é preciso ter o mínimo de educação,
respeitando opiniões diferentes, instituições, pessoas, etc. Diz que respeita todas as
religiões, e que é muito ruim que uma pessoa no uso de suas funções manifeste de
forma agressiva palavras contra todos os católicos. Vê que não é esse o caminho da
política de construção e renovação, que faz pontes para o bem comum. Manifesta sobre
a presença de Dom Arnaldo na região recentemente, que o líder está trabalhando forte
na região, e que ontem o líder deu a resposta e o ver. oferta seu apoio à fala do líder
Dom Arnaldo. Comenta sobre demanda do bairro das pedras, sobre horários de ônibus
circulares. Diz que o pedido da população é o que o ônibus de determinado horário entre
pegar as pessoas no bairro e também na volta, visto que em tais horários ele não entra
no bairro. Refere que em outros horários os ônibus entram na cidade. Refere que essa
situação está causando transtorno para a população. Pede ainda alteração do horário
para adequar à realidade de moradores do bairro que trabalham nas empresas e
comércio no município. Que esteve na associação lar do amor, que é uma entidade
séria, que cuida de muitas crianças e faz um trabalho muito importante junto a crianças
no município. Com a palavra o ver. Célio – Cumprimenta a todos. Diz que recebeu
resposta de requerimento pedindo pista de skate no jardim Bonfliglioli e recebeu
resposta positiva, também sobre construção de calçada e grade de proteção em
determinado local. Também, gostaria de fosse inserido em ata voto de Congratulação
aos organizadores do evento Pedalada no Jaó, que o bairro está sendo visto. Relata
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que na sexta esteve visitando o Lar Vicentino, confessa que ficou surpreso com a as
condições boas do atendimento e as instalações do local. Que mandará emenda
impositiva ao local com muita alegria e convida outros edis a conhecerem o local.
Também apoia voto de repúdio à fala do deputado já citado, que respeita todas as
religiões e as pessoas. Lamenta a postura do referido deputado, visto que não é alguém
desprovido de conhecimento. Parabeniza o Dr. Leonardo Tassinari que finalmente
continuará o legado de seu pai. Com a palavra o ver. Tarzã – Cumprimenta a todos.
Refere que se tem a princípio dois pré-candidatos a deputado estadual na região. Que
se trata de uma democracia, e é importante que as pessoas quando entram na política
encarem uma missão. Diz que não é pelo salário que os vereadores deixam de agir com
responsabilidade e zelo. Que ninguém foi obrigado a ser candidato. Sobre o Lar
Vicentino, diz que houve uma alteração do estatuto e que o diretor recebe para
desempenhar suas funções. Comenta sobre a boa gestão das entidades do município.
Cita algumas delas. Sobre transporte coletivo citados por alguns vereadores em suas
falas, diz que se trata apenas de decisões administrativas. Que o município fechará com
superávit e comemora. Explica as situações que levaram a esse cenário. Que governar
é escolher, é governar para as pessoas. Gostaria de chamar a atenção para o fato de
que se lute por um piso para os servidores, com equidade, em face da inflação. Cita
casos de instituições que estão há 6 anos sem reajuste. Diz que a prioridade é lutar
contra a fome e a miséria na região. Sobre a fala do deputado, considera lamentável,
tanto na política quanto na vida é preciso paciência, tolerância e o perdão. Que não se
pode propor um país dividido no campo das ideias. Com a palavra o ver. Ronaldo –
Cumprimenta a todos. Comenta que esteve com a sec. Keli e percorreu algumas
estradas rurais do município, cita alguns bairros onde estiveram, fala ainda sobre o
compromisso da secretária por diversas melhorias na zona rural, para ajudar a
população a escoar a produção agrícola. Fala sobre resposta que obteve sobre troca de
lâmpadas em avenida do Alto da Brancal, por lâmpadas de LED, que a população está
muito feliz. Que apresentou requerimento sobre boca de lobo em determinada rua,
explica que toda água da chuva está indo para residências e para a igreja local. Fala
também sobre retomada de obras de saneamento no bairro Alto da Brancal. Que irá
verificar de perto os andamentos das obras. Fala sobre necessidade de adequação de
horários de ônibus para o bairro Ribeirão do Leme. Refere que há cobrança de taxa de
iluminação púbica em alguns bairros que não contam com tal benfeitoria, cita alguns
dos bairros e cobra providências. Repudia as falas do deputado referido anteriormente.
Que é preciso respeitar todas as religiões e a pluralidade de ideias. Que cada pessoa
tem sua espiritualidade e sua crença e que tal deve ser respeitada. Enumera várias
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ações que o deputado poderia levantar para ajudar o município. Diz que é preciso ter
um representante da cidade como Deputado. Comenta ainda sobre outros pedidos para
o bairro Lavrinhas. Que continuará ao lado da população. Presidente Comeron –
convoca os vereadores para reunião para debater sobre emendas na data de amanhã,
às 16h. Questão de ordem – ver. Marinho convida os vereadores para discutir sobre
previdência complementar após a reunião mencionada pelo Presidente Comeron.
ORDEM DO DIA. Leitura de Projeto de Lei 158/2021 - Vanessa Valerio de Almeida
Silva - “Dispõe sobre Programa Colorindo a Escola na rede pública municipal de ensino,
e dá outras providências”. Colocado em segunda discussão e votação, foi aprovado
por todos. Leitura de Projeto de Lei 162/2021 - Débora Marcondes Silva Ferraresi DISPÕE SOBRE A INCLUSÃO DA SEMANA MUNICIPAL DE INCENTIVO À
EDUCAÇÃO FINANCEIRA NO CALENDÁRIO DE COMEMORAÇÕES OFICIAIS DO
MUNICÍPIO DE ITAPEVA. Colocado em segunda discussão e votação, foi aprovado
por todos. Leitura de Projeto de Lei 163/2021 - José Roberto Comeron - Veda a
nomeação para cargos em comissão e função de confiança de pessoas que tenham
sido condenadas por crime sexual contra criança ou adolescente. Colocado em segunda
discussão e votação, foi aprovado por todos. Nada mais havendo a tratar a
Presidência convoca os vereadores para a 70ª Sessão Ordinária a ser realizada quintafeira, dia 21 de outubro, no horário regimental e invocando a proteção de Deus, declaro
encerrados os trabalhos da presente Sessão e, mandando que para constar, fosse
lavrada esta Ata que segue assinada pela Mesa Diretora. MATÉRIA PARA PRÓXIMA
SESSÃO: Dependendo dos Pareceres das Comissões: Em 1 ª d/v Projetos de Lei:
67, 135, 137, 145, 151, 154, 156, 157, 159, 164, 165, 166, 169, 170, 172, 173, 174, 175,
176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187 e 188/2021. EXPLICAÇÃO
PESSOAL - Com a palavra o ver. Tarzã – Cumprimenta a todos. Refere que Itapeva
tem dois pré-candidatos para Deputado Estadual no Município. Comenta que teria
recebido convite para ser candidato a deputado também. Que a ver. Débora será
convocada para ser candidata também. Fala sobre previsões políticas de certo analista
da região. Diz que quem está no pleno exercício de seus direitos tem o direito de se
candidatar. Coloca uma reflexão: ninguém é candidato de si próprio. Faz diversas
reflexões sobre situações políticas da região. Espera que os candidatos da região sejam
felizes na escolha dos partidos. Questão de ordem – ver. Áurea pede reunião de todos
os vereadores com o Prefeito para falar sobre a construção do Hospital Municipal visto
que é um assunto de grande importância. Ver. Laércio comenta que houve emendas
na peça do PPA, que devem ser analisadas na reunião da Comissão de Economia, que
ocorrerá dia 19/10, às 15h. Nada mais havendo a tratar a Presidência convoca os
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vereadores para a 70ª Sessão Ordinária a ser realizada no dia 21 de outubro 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, 18 de outubro de 2021.

ROBERTO COMERON
PRESIDENTE
DÉBORA MARCONDES
1º SECRETÁRIO

RONALDO PINHEIRO
2º SECRETÁRIO
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