CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
Legislatura 2021 - 2024

EXERCÍCIO DE 2022 LIVRO Nº.: 002 PAG.: 049
ATA DA 19ª SESSÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2022
Aos onze dias do mês de abril do ano de 2022, no horário regimental, sob a presidência
de José Roberto Comeron realizou-se a 19ª sessão ordinária do corrente exercício.
Assinaram o livro de presença os vereadores: Andrei Alberto Müzel, Áurea Aparecida
Rosa, Célio Cesar Rosa Engue, Débora Marcondes Silva Ferraresi, Gesse Osferido
Alves, José Roberto Comeron, Laercio Lopes, Lucimara Woolck Santos Antunes, Mario
Augusto de Souza Nishiyama, Paulo Roberto Tarzã dos Santos, Rodrigo Tassinari,
Ronaldo Pinheiro da Silva, Saulo Almeida Golob, Silvio Carlos Rezende de Lara 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 18ª Sessão Ordinária realizada em 7 de
abril, foi aprovada. Correspondência recebida: Denúncia apresentada por Wilson
José de Almeida Barros, em face do Prefeito Mario Tassinari, nos termos do Decreto
Lei 201/67, encaminhada à Presidência. PROPOSITURAS. Projeto de Lei: 49/2022 Vereadora Lucinha Woolck - Institui no município de Itapeva o “Abril Azul” - como mês
oficial de conscientização do autismo e dá outras providências. 50/2022 - Vereadora
Aurea Rosa - Dispõe sobre denominação do CRAS do Bairro Morada do Bosque.
51/2022 - Prefeito Dr Mario Tassinari - Autoriza o Executivo Municipal a conceder o
direito real de uso, a título gratuito, imóvel de sua propriedade, para o Sindicato Rural
de Itapeva. 52/2022 - Prefeito Dr Mario Tassinari - Dispõe sobre o Sistema Único de
Assistência Social do Município de Itapeva/SP e dá outras providências. 53/2022 Prefeito Dr Mario Tassinari - Autoriza abertura de Crédito Adicional Especial no
Orçamento do corrente exercício. R$ 950.000,00. 54/2022 - Prefeito Dr Mario Tassinari
- Autoriza abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento do corrente exercício.
R$ 200.000,00. Emenda: Emenda 0001 ao Projeto de Lei 0203/2021 - Comissão de
Legislação, Justiça, Redação e Legislação Participativa - Fica alterado o artigo 1º do
Projeto de Lei nº 203/21. Emenda 0001 ao Projeto de Lei 0048/2022 - Comissão de
Legislação, Justiça, Redação e Legislação Participativa - Suprime o parágrafo único do
art. 5º e altera o caput do art. 5º do Projeto nº 48/22. Emenda 0002 ao Projeto de Lei
0048/2022 - Comissão de Legislação, Justiça, Redação e Legislação Participativa Suprime o parágrafo único e altera o caput do art. 5º do Projeto de Lei nº 48 de 2022.
Requerimento: 219/2022 - Vereadora Vanessa Guari - Requer ao Excelentíssimo Sr.
Prefeito junto ao setor competente viabilize a roçada do terreno público localizado na
rua Nelson Domingues defronte ao nº 234 no Jardim Vitória. 230/2022 - Vereadora
Vanessa Guari - Requer ao Excelentíssimo Sr. Prefeito junto ao setor competente
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possibilite a troca da lombada educativa eletrônica por uma lombada de solo na Avenida
Vaticano próximo aos bairros São Camilo e Itapeva E. 253/2022 - Vereador Silvio
Rezende - Requer ao Sr. Prefeito para que junto ao setor competente, encaminhe a esta
Casa de Leis, estudo referente a elaboração de um Estatuto próprio para os servidores
que compõem o quadro de apoio escolar. 254/2022 - Vereador Silvio Rezende - Requer
ao Sr. Prefeito para que junto ao setor competente, informe se há possibilidade de
implantar no município o Programa Mutirão da Saúde, consistindo em Ações Coletivas
e Integradas de Atenção à Saúde, desenvolvidas em localidades que apresentam um
grande contingente de filas para atendimento de consultas gerais e de especialistas,
além da realização de exames que o município consiga realizar. 255/2022 - Vereador
Professor Andrei - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, junto ao setor competente, para que
envide esforços no estudo e elaboração de um projeto voltado a construção de
banheiros/ vestiários junto às quadras poliesportivas das escolas municipais. 256/2022
- Vereador Marinho Nishiyama - Requer ao Sr. Prefeito, para que junto ao setor
responsável, informe sobre a possibilidade de realizar o corte de grama e limpeza das
vias públicas ao redor da Escola Municipal Prof. Mauro Albano. 257/2022 - Vereador
Marinho Nishiyama - Requer ao Sr. Prefeito, para que junto ao setor responsável,
informe sobre a possibilidade de adotar as providências necessárias para evitar que a
água da enxurrada invada as casas da Rua Jaú, localizada no Centro. 258/2022 Vereador Celinho Engue - Requer ao Senhor Prefeito, para que junto ao setor
competente, estude a possibilidade de construir um novo terminal rodoviário, mudar o
terminal urbano para o atual terminal rodoviário e adequar o local do atual terminal
urbano, para abrigar o camelódromo. 259/2022 - Vereador Saulo Leiteiro - Requer ao
Sr Prefeito, com relação à QUADRA ESPORTIVA, das escolas compartilhadas no Bairro
SÃO ROQUE, a possibilidade de construção de VESTIÁRIO COM BANHEIROS para
que essa quadra venha a ser utilizada para eventos esportivos e até mesmo para festas
com a finalidade de arrecadar fundos para as escolas. 260/2022 - Vereador Saulo
Leiteiro - Requer ao Sr Prefeito, com relação à E.M. MARIA TEREZINHA OLIVEIRA BAIRRO DO PACOVA, a possibilidade de REFORMA DA ESCOLA - Substituição da
cobertura da escola - Substituição da fiação elétrica se houver necessidade - Cobertura
do Pátio em frente as salas de aula - Construção de uma sala de dispensa - Construção
de Vestiários com Banheiros na Quadra Esportiva da Escola - Instalação de Iluminação
na Quadra Esportiva da Escola. 261/2022 - Vereadora Débora Marcondes - Requer Voto
de Congratulações a todos profissionais e alunos da escola Municipal Professora Zita
Ferrari, no Bairro da Sanbra. 262/2022 - Vereadora Lucinha Woolck - Requer ao Exmo.
Sr. Prefeito Municipal, junto ao setor competente, a possibilidade de implantar redutor
de velocidade ou faixa de pedestre elevada, demarcação e sinalização, na Rua: Pedro
50
Rubrica: ................................

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
Legislatura 2021 - 2024

EXERCÍCIO DE 2022 LIVRO Nº.: 002 PAG.: 051
Cadena altura do n°361 (frente a praça dos trabalhadores), Itapeva 3, na Avenida Acácio
Piedade (antes do ponto de ônibus) próximo a igreja Presbiteriana e na Avenida: Raul
de Oliveira Filho (próximo a marmoraria) Jardim Bela Vista. 263/2022 - Vereador Tarzan
- Requer à Mesa, nos termos do artigo 14, inciso VIII e artigo 33 ambos da LOM, c.c. o
artigo 56, inciso I e artigo 57 ambos do Regimento Interno desta Casa de Leis, que seja
constituída Comissão Especial de Inquérito - CEI, para que, no de 120 (cento e vinte)
dias possamos apurar eventuais irregularidades na prorrogação do prazo de vigência
do Contrato nº 236/2012 pactuado entre a Prefeitura Municipal de Itapeva e a Jundiá
Transportadora Turística Ltda que tem como objeto a Concessão do Direito de
Exploração do serviço de transporte coletivo urbano e rural público de passageiros no
Município de Itapeva. 264/2022 - Vereador Laercio Lopes - Requer ao Executivo solicitar
a ponto de iluminação na travessa 1, na rua Joao Soares de Almeida, na altura do
número 42, Parque Longa Vida. 265/2022 - Vereadora Débora Marcondes - Requer ao
Senhor Prefeito Municipal, juntamente com a Secretaria de Obras, informações de como
serão as obras de melhorias para o transito no Jardim Maringá. Substitutivo:
Substitutivo 0001 ao Projeto de Lei 0046/2022 - Vereador Celinho Engue - Institui o
programa de saúde bucal nas escolas da rede Pública municipal de ensino e dá outras
providencias. Realizada leitura na íntegra da denúncia apresentada por Wilson
José de Almeida Barros, em face do prefeito Mario Tassinari, nos termos do
Decreto Lei 201/67. A Presidência registra o retorno do vereador Rodrigo Tassinari à
Casa. Explana a respeito de eventual Comissão Processante que poderá ser instaurada
e seu objetivo. Comenta também que foi instaurada uma Comissão Especial de
Inquérito, a partir do requerimento 263/22 do ver. Tarzan, para apurar eventuais
irregularidades na prorrogação do contrato da Prefeitura de Itapeva com a Jundiá, que
posteriormente serão definidos os membros. A Presidência encaminha os Projetos de
Lei 49, 50, 51, 52, 53 e 54/22, o Substitutivo 01 ao Projeto de Lei 46/22 às Comissões
Competentes para exararem seus pareceres e os Requerimentos e Indicações à
Secretaria Administrativa para as providências de costume. Questão de Ordem: ver.
Celinho fala ao Presidente que projeto de lei 47/22 de sua autoria não está na Ordem
do Dia, que havia solicitado verbalmente na sessão anterior e explica a relevância e as
particularidades. Ver. Tarzan opina que em razão da relevância e se não houver
discordância dos demais vereadores, deveriam votar o referido projeto. Presidente
Comeron consulta o Plenário e com a concordância de todos, inclui o projeto na Ordem
do Dia. A Presidência suspende a sessão por 10 minutos para reunião entre as
lideranças partidárias para definir os membros da Comissão Especial de Inquérito
originada através do Requerimento 263/2022. Em reunião fica acertado de comum
acordo entre todos os seguintes membros que comporão a Comissão: vereadores
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Tarzan (autor), Marinho Nishiyama, Célio Engue, Laercio Lopes e Ronaldo Pinheiro. De
volta à Sessão, a Presidência declara homologada a Comissão Especial de Inquérito
composta pelos membros acima. Pela Ordem, ver. Tarzan como autor do requerimento
informa que em comum acordo com os membros, fará reunião amanhã às 15h30m para
definir presidência e relatoria da CEI. TEMA LIVRE: Ver. Tarzan fala sobre o trabalho
de sua irmã como funcionária pública; relata sua experiência profissional e de vida;
comenta sobre a exoneração dela na data de hoje e sobre as prerrogativas do prefeito
para tal. Fala sobre a experiência das pessoas e do caso de sua irmã e da forma como
foi exonerada. Diz lamentar as atitudes do prefeito e não sabe quem o assessora para
tal. Comenta sobre suas posições impopulares quando é em favor do município.
Discorre sobre os vencimentos de vereadores e secretários. Aparte ver. Ronaldo
comenta sobre a exoneração do Toninho Loureiro. Ver. Tarzan faz seu comentário
acerca desse fato. Fala da vontade do prefeito de fazer hospital municipal, que ele acha
algo inviável. Ver. Aurea comenta sobre o rateio do Fundeb; explana sobre o trabalho
dos vereadores na análise do projeto. Discorre sobre a exoneração do secretário
Toninho Loureiro. Comenta sobre visita à feira livre na qual ela esteve também, assim
como o Toninho, que acredita não ser esse o motivo da exoneração; que não deve ser
por causa de pastel na feira. Explana sobre pedido de informações acerca de preço de
perfuração de poço artesiano no Bairro Faxinal, que diz que não ficou satisfeita com a
informação recebida, que buscará informações técnicas. Ver. Débora Marcondes
comenta sobre projeto pra cego ver, que foi aprovado, que a prefeitura mudou para
todos verem. Comenta sobre os servidores, sobre a volta do secretário Rodrigo
Tassinari, que espera que ele continue como vereador. Fala sobre benefícios pleiteado
pelos servidores; relata sobre a demora do plano de carreira englobando o QAE, diz que
foi o valor rateado pelo Fundeb foi um cala boca, apenas um milhão para esse fim, sendo
que o valor era muito maior. Que nada para a Educação chegou a essa Câmara; que o
secretario Rodrigo esteve no executivo e nada fez quanto a isso, e ele cobrava quando
era vereador. Comenta sobre as emendas ao projeto do Fundeb. Comenta sobre a
questão da santa casa, da saúde, que não deixará a instituição ser fechada, que saúde
é dever do Estado e município. Diz que não haverá mais desemprego. Diz que não
protocolou pedido de CEI porque não poderia votar. Fala que a questão específica da
santa casa e ambulantes ela bateu de frente. Diz que espera ser sorteada para a
processante. Ver. Ronaldo comenta sobre o Dr. Ulysses. Diz que hoje o principal foco
é a saúde pública e educação no município. Fala sobre o atendimento da santa casa
para as 16 cidades. Comenta que deve parar a queda de braço entre santa casa e
município. Aparte ver. Laercio comenta sobre trabalho técnico na condução dos
trabalhos da CEI. Ver. Marinho comenta sobre a primeira emenda ao projeto do
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Fundeb, sobre os profissionais que tem duas matrículas, que recebam em dobro, que
votará favorável. Explica sobre o teor da segunda emenda; diz que é contrário a essa.
Agradece o Wilson por protocolar o pedido de processante contra o prefeito. Explana
sobre aspectos práticos de uma processante. Comenta sobre a instauração da CEI da
Santa Casa à época; que o prefeito não apresentou documentos do que ele denunciou
sobre a santa casa, que nada foi constatado. Comenta sobre o trabalho da Solange na
prestação de contas da santa casa. Pede voto favorável à recepção da denúncia, que o
prefeito terá direito ao contraditório. Se votarem contra é porque estão com medo que
seja encontrado algo errado. Aparte ver. Tarzan comenta sobre CEI anterior e sua
posição quanto a utilização de verbas da covid, que usou para pagar funcionários.
Marinho diz que acredita que terão mais de 8 votos para abertura. Diz que espera que
a volta do Rodrigo não seja apenas estratégia política. Diz que trabalha pelo não
fechamento da Santa Casa. Pede novamente voto favorável ao recebimento da
denúncia. Presidente Comeron parabeniza o trabalho da comissão de educação.
ORDEM DO DIA: Leitura da Denúncia apresentada por Wilson José de Almeida
Barros, em face do Prefeito Mario Tassinari, nos termos do Decreto Lei 201/67,
protocolada encaminhada à Presidência. Questão de Ordem, ver. Ronaldo questiona se
ver. Rodrigo Tassinari poderia votar em razão de seu parentesco com o prefeito. A
Presidência comenta sobre orientação jurídica nem favorável nem contra, que não
haveria prejuízo. Fala que o vereador pode questionar a votação posteriormente, se
assim atender. Em votação única nominal: Andrei Müzel: não; Áurea Rosa: não; Célio
Engue: não; Débora Marcondes: sim; Gessé Alves: sim; Laércio Lopes: sim; Lucinha
Woolck: não; Marinho Nishiyama: sim; Rodrigo Tassinari: não; Tarzan: sim; Roberto
Comeron: sim; Ronaldo: sim; Saulo: não; Silvio Rezende: não; Vanessa Guari: não.
Denúncia rejeitada por 8 votos contrários a 7 favoráveis. Leitura do Emenda 0001
ao Projeto de Lei 0203/2021 - Comissão de Legislação, Justiça, Redação e Legislação
Participativa - Fica alterado o artigo 1º do Projeto de Lei nº 203/21. “Art 1º Passa a
denominar-se Deputado Kincas Mattos o Parque Comercial e Serviços, localizado na
Vila Isabel”. Em discussão única, o autor do projeto explana a motivação da emenda e
a homenagem ao senhor Kinkas. Em votação única, foi aprovada por todos. Leitura
do Emenda 0001 ao Projeto de Lei 0048/2022 - Comissão de Legislação, Justiça,
Redação e Legislação Participativa - Suprime o parágrafo único do art. 5º e altera o
caput do art. 5º do Projeto nº 48/22. “Art. 5º. A bonificação prevista na presente Lei não
se incorporará ao vencimento básico, nem servirá de base para cálculo de outras
vantagens e será paga em uma única parcela, devendo ser liquidada para efeitos
financeiros até 30 de abril de 2022, os profissionais descritos no inciso I do art. 2º desta
Lei, que possuam mais de uma matrícula na rede pública do município, farão jus a
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receber a concessão de bônus por matrícula”. Em discussão única, Ver. Tarzan destaca
o trabalho da Comissão de Educação na condução e luta por esses profissionais e do
QAE; fala sobre aumento da referência. Comenta sobre inflação que penaliza esses
profissionais. Fala sobre compromisso do secretário de pagar o bônus. Ver. Marinho
fala de informação que o Rodrigo trouxe, sobre os casos de duas matrículas, que não
prejudicará os demais. Ver. Débora fala sobre os trabalhos dos profissionais. Comenta
sobre a pequena diferença que os profissionais receberiam, mas já faria diferença.
Explana que todos da educação merecem reajuste salarial, sobre as tratativas para a
questão. Explana sobre percentuais de aumento que seriam possíveis. Fala sobre
questões que vão deixando de lado; contatos com a secretária Eunice; fala de pedido
de reunião às 17h para que os professores possam participar. Fala sobre auxiliares de
odonto. Ver. Andrei explana sobre o trabalho realizado em equipe para batalhar por
melhorias. Comenta sobre tratativas de outros vereadores. Fala da união dos
vereadores. Diz ser favorável que recebam por duas matrículas. Discorre sobre os que
recebem apenas um salário mínimo, que todos devem ser contemplados. Pede que o
ver. Rodrigo seja uma ponte. Sugere emenda: com previsão de suplementação
necessário para complementar o valor definido como bônus; que todos que dobram
recebam em dobro. Ver. Vanessa parabeniza o ver Andrei. Ver. Tarzan fala sobre a
emenda verbal; que votem o projeto como está, com a certeza que o executivo manda
posteriormente essa parte da suplementação. Débora fala sobre a tramitação regimental
do prazo das emendas, que o executivo se comprometeu a suplementar. Ver. Andrei diz
que não podem cobrar suplementação verbal, que podem votar em separado, que se a
suplementação não chegar tudo vai por água abaixo. Ver. Vanessa diz foi garantido pelo
secretário Edivaldo que amanhã chegará a suplementação. Ver. Tarzan sugere sessão
extra na quinta. Comenta sobre o prazo regimental. Presidente Comeron comenta sobre
o prazo em função do feriado e facultativo. Em votação única, foi aprovada por todos.
Leitura do Emenda 0002 ao Projeto de Lei 0048/2022 - Comissão de Legislação,
Justiça, Redação e Legislação Participativa - Suprime o parágrafo único e altera o caput
do art. 5º do Projeto de Lei nº 48 de 2022. “I – tiverem duas faltas injustificadas
apontadas no exercício de 2021 (dois mil e vinte e um), havendo uma falta o servidor
fará jus a 50 por cento do valor da bonificação”. Autor pede a retirada de pauta;
aprovada a retirada por todos. Leitura do Projeto de Lei Nº 14/2022 - Vereadora
Débora Marcondes - ESTABELECE A OBRIGATORIEDADE DA ADOÇÃO DO
PROGRAMA DE SEPARAÇÃO DO LIXO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
MUNICIPAL DIRETA, INDIRETA, PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. Em 2ª discussão
e votação, foi aprovado por todos. Leitura do Projeto de Lei Nº 19/2022 - Vereador
Ronaldo Pinheiro - Dispõe sobre denominação de Rua Tereza Prado Camargo, a
54
Rubrica: ................................

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
Legislatura 2021 - 2024

EXERCÍCIO DE 2022 LIVRO Nº.: 002 PAG.: 055
travessa do Anel Viário Mario Covas, localizada no Bairro de Cima II. Em 2ª discussão
e votação, foi aprovado por todos. Leitura do Projeto de Lei Nº 23/2022 - Vereadora
Débora Marcondes - Dispõe sobre denominação de Praça Pública Sebastião de Fatima
Donário, a praça localizada no Conjunto Habitacional Tancredo Neves, cruzamento das
Ruas Pedro Cadena com a Rua Geni Kuntz Lacerda. Em 2ª discussão e votação, foi
aprovado por todos. Leitura do Projeto de Lei Nº 28/2022 - Vereador Celinho Engue
- Dispõe sobre denominação de Rua Neusa Rodrigues de Almeida, situada no
cruzamento da Rua São Benedito, Vila São Benedito. Em 2ª discussão e votação, foi
aprovado por todos. Leitura do Projeto de Lei Nº 47/2022 - Vereador Celinho Engue
– Dispõe sobre denominação do prolongamento da Rua 13, no Jardim Bonfiglioli. Em 1ª
discussão, autor fala sobre o homenageado e a importância do projeto para os
moradores da rua. Em 1ª votação, foi aprovado por todos. Leitura do Projeto de Lei
Nº 203/2021 - Vereador Celinho Engue - Dispõe sobre denominação de Parque
Comercial Kincas Mattos. Em 1ª discussão e votação, foi aprovado por todos. Leitura
do Projeto de Lei Nº 48/2022 - Prefeito Dr. Mario Tassinari - Dispõe sobre a Concessão
de Bônus aos Profissionais da Educação Pública do Município de Itapeva, do saldo de
parte da Parcela diferidade 30% da receita total do FUNDEB no exercício de 2021, em
Caráter Excepcional. Em 1ª discussão e votação, foi aprovado por todos. Leitura do
Requerimento Nº 261/2022 - Vereadora Débora Marcondes - Requer Voto de
Congratulações a todos profissionais e alunos da escola Municipal Professora Zita
Ferrari, no Bairro da Sanbra. Em discussão e votação, foi aprovado por todos.
MATÉRIA PARA PRÓXIMA SESSÃO: Em 2ª d/v Projetos de Lei 47 e 48/2022.
EXPLICAÇÃO PESSOAL: Ver. Tarzan comenta sobre projetos executados pelo
prefeito com recursos próprios e com convênios; que ele deve ser mal assessorado por
desperdiçar alguns convênios. Comenta sobre gestão de má forma, sobre locação de
laptops, caminhões a preços altíssimos. Questiona sobre gestão; que o prefeito diz que
o secretariado está surpreendendo, mas fala sobre reunião que ele cobrou os
secretários; que desagradaram até o bispo. Diz que o secretario abriu mão de emenda
de 600 mil do Vitor Lippi. Diz ser absurdo a secretaria de Educação não ter engenheiro
e contador; que Itapeva só tem 1 engenheiro civil. Comenta sobre situação calamitosa
de algumas escolas. Comenta sobre gestão de contratos de pia de granito por professor
de educação física. Fala que dá para fazer muito mais. Aparte ver. Débora comenta
sobre uso do dinheiro pelo executivo. Aparte ver. Saulo sobre funcionário Adriano da
Obras que é formado em edificações. Tarzan diz que na Sanbra pediram uniforme para
os filhos; que no Jose Lopes a telha é do tempo da Madi ainda. Que precisa fazer mais.
Ver. Silvio Rezende fala sobre reunião da Legislação que participou, sobre a análise
das matrículas dobradas, que acha justo; que professor auxiliar deve fazer parte do
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Magistério; fala sobre marcar reunião sobre isso e de outra já marcada sobre transporte
de 0 a 3 anos; que haverá licitação. Fala sobre avançar nesses temas. Relata sua
experiência anterior como funcionário do QAE, quando já cobravam o plano de carreira,
o qual já estaria em análise; que continuará cobrando por isso. Ver. Áurea fala que
importante é fazer acontecer e não aparecer. Relata que há muitas dificuldades na
administração do prefeito. Diz que sua obrigação é lutar por Itapeva. Fala que o ver.
Tarzan deveria cobrar no gabinete do prefeito. Comenta que nem todo mundo é bom o
tempo todo. Sobre a santa casa, diz que já esgotaram as possibilidades de solução,
sobre a judicialização, que tem de aguardar o processo. Comenta sobre a falta de
transparência da entidade, da folha de pagamento da diretoria. Diz que ninguém é
contra a santa casa e sim da forma de gestão. Aparte ver. Tarzan fala sobre
requerimento à entidade através da Câmara e Conselho Municipal de Saúde, solicitando
a implantação de portal transparência, uma vez que recebe dinheiro público. Áurea
comenta sobre a questão jurídica do processo em sigilo, como funciona. Discorre sobre
situação onde médico de oncologia não estaria presente no local de trabalho. Comenta
sobre as dificuldades dos pacientes em geral. Ver. Andrei comenta sobre a
judicialização dos professores auxiliares, que havia divergência entre edital de concurso
e lei do magistério. Convoca reunião da Comissão de Educação para quarta-feira, às
14h, em razão de demanda de denúncia recebida. Ver. Marinho convoca reunião da
Comissão de Segurança Pública para reunião conjunta. Nada mais havendo a tratar a
Presidência convoca os vereadores para a 7ª Sessão Extraordinária a ser realizada em
seguida 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. Palácio Vereador Euclides Modenezi, Plenário, 11 de abril de 2022.

ROBERTO COMERON
PRESIDENTE

DÉBORA MARCONDES
1º SECRETÁRIO

RONALDO PINHEIRO
2º SECRETÁRIO
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