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ATA DA 85ª SESSÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2022 

Aos vinte e seis dias do mês de dezembro do ano de 2022, em horário regimental, sob 

a presidência de José Roberto Comeron realizou-se a 85ª 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, 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 e Saulo Almeida Golob. Ausência de: Débora Marcondes Silva 

Ferraresi, Ronaldo Pinheiro da Silva 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 as 

Atas da 84ª Sessão Ordinária e da 20ª Sessão Extraordinária realizadas em 22 de 

dezembro, foi aprovada. Correspondências recebidas: Ofício de IPMI - Instituto de 

Previdência Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 922/2022 - Paulo Roberto 

Tarzã dos Santos - Requer ao Ilustríssimo Senhor Superintendente do Instituto de 

Previdência Municipal – IPMI, para que informe qual a previsão para realização do 

concurso público para provimento dos cargos de Procurador Jurídico Previdenciário, 

Analista Previdenciário e Analista Contábil Previdenciário criados pela Lei Municipal nº 

4.376/2020, bem como encaminhe cópia integral do processo(s) de licitação e/ou 

dispensa(s) de licitação eventualmente realizados nos anos de  2020, 2021 e 2022 e 

seus respectivos aditivos referente a contratação de empresa para prestação de 

serviços advocatícios. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - 

Requerimento 620/2022 - Célio Cesar Rosa Engue - Requer ao Senhor Prefeito, para 

que junto ao setor competente, informe a possibilidade da construção de uma lombada 

elevada na Rua Mario Prandini, em frente ao número 1.248 e um redutor de velocidade 

próximo ao número 1.415 Jardim Ferrari. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: 

resposta - Requerimento 921/2022 - Julio Cesar Costa Almeida - Requer ao Exmo. Sr. 

Prefeito, nos termos regimentais que junto ao setor competente se possível, providencie 

a aquisição de um bebedouro e a reforma do banheiro, da EMEI Maria Gonçalves 

Rodrigues, na avenida, Kazumi Yoshimura, Parque Cimentolandia. PROPOSITURAS - 

Projeto de Resolução: 13/2022 - Vereador Ronaldo Pinheiro da Silva - ALTERA a 

redação do artigo 86, da Resolução nº 012/92, que dispõe sobre o “Regimento Interno 

da Câmara Municipal de Itapeva/SP”. Projeto de Decreto Legislativo: 35/2022 - 

Vereador Paulo Roberto Tarzã dos Santos - Concede Título de Cidadania ao Sr. Isaias 

Carlos dos Santos (Neno). Projeto de Lei: 245/2022 - Mesa Diretora - Altera as 

atribuições dos cargos de provimento em comissão de Assessor Parlamentar 2 na 
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Câmara Municipal de Itapeva... Emenda 0001 ao Projeto de Lei 0202/2022: 1/2022 - 

Emenda 0001 ao Projeto de Lei 0202/2022 ao Projeto de Lei Nº 202/2022 - Comissão 

de Legislação, Justiça, Redação e Legislação Participativa - Fica alterada a redação do 

parágrafo 1º do artigo 2º, do inciso I do artigo 5º e insere inciso no artigo 6º. Emenda 

0001 ao Projeto de Lei 0236/2022: 1/2022 - Emenda 0001 ao Projeto de Lei 0236/2022 

ao Projeto de Lei Nº 236/2022 - Comissão de Legislação, Justiça, Redação e Legislação 

Participativa - Fica alterada a redação do artigo 4º do Projeto de Lei 236/2022. 

Requerimento: 962/2022 - Vereador Christian Wagner Nunes Galvão - Requer ao Sr. 

Prefeito Municipal, junto à Secretaria Competente, informações sobre a regulamentação 

da Lei 4707/2022, que criou o Programa “UBS Itinerante” para atendimento médico na 

zona rural de Itapeva. 963/2022 - Vereador Christian Wagner Nunes Galvão - Requer a 

implantação de sistema semafórico com faixas de pedestres nos seguintes endereços: 

rotatória na junção das avenidas Roberto Gemignani, Higino Marques e praça 20 de 

Setembro, rotatória na junção das avenidas Higino Marques, Dona Paulina de Morais e 

rua Bom Pastor, e esquina da avenida Oreste Gonzaga com avenida Europa. 964/2022 

- Vereador Ronaldo Pinheiro da Silva - Requer ao Conselho Municipal de Trânsito 

(COMUTRAN) para que envide estudos e informe a possibilidade de implantar redutor 

de velocidade na travessa Benedito Camargo Margarido com a Rua Maria de Lima, 

Jardim Grajaú. 965/2022 - Vereador Paulo Roberto Tarzã dos Santos - Requer ao Chefe 

do Poder Executivo, solicitando informações referente a contribuição de iluminação 

pública, e o pagamento do consumo de energia de iluminação pública em favor da 

Elektro. Esta presidência encaminha o Projeto de Lei nº 245/22 às Comissões 

competentes para exararem seus pareceres e Requerimentos e Indicações à Secretaria 

Administrativa para as providências de costume. TEMA LIVRE – nada consta. ORDEM 

DO DIA. Leitura de Emenda 1/2022 - Legislação, Justiça, Redação e Legislação 

Participativa - Ficam alterados artigos no projeto de lei 180/2022.foi aprovado por 

todos. Leitura de Emenda 2/2022 - Defesa dos Direitos dos Animais - Fica acrescido o 

artigo 18-A e suprimido o inciso II do artigo 21 ao Projeto de Lei nº 180/2022.foi 

aprovado por todos. Leitura de Emenda 1/2022 - Legislação, Justiça, Redação e 

Legislação Participativa - Fica alterada a redação do artigo 4º do Projeto de Lei 

236/2022. Colocado em discussão e votação únicas, foi aprovado por todos. Leitura 

de Proposta de Emenda À Lom 5/2022 - Paulo Roberto Tarzã dos Santos - Acrescenta 

o artigo 200-A à Lei Orgânica do Município de Itapeva. Colocado em segunda discussão: 

Ver. Tarzã Cumprimenta a todos. Refere que se trata de uma proposta que foi 

construída com base em um projeto de autoria do ver. Andrei, que é favorável à causa 

dos presentes. Que todos estão solidários à causa. Diz que os vereadores vão lutar até 
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o último minuto, e que não depende do legislativo. O porquê do projeto. Que os projetos 

sobre material e imaterial e que não há conflito entre eles. Diz que espera que diante da 

postura do poder Legislativo o Prefeito reveja suas posições acerca do camelódromo, 

já que ele dependerá do Prefeito para aprovar muitas matérias nos próximos anos. 

Acredita que surgirá uma solução e espera que algo toque no coração do Prefeito para 

mudar sua posição. Deixa claro que sua intenção não é vender ilusões nem ter o 

monopólio da bandeira, que é de todos os vereadores e que irão tentar de todas as 

formas. Refere que a Câmara está em sessão mesmo um dia após o natal, o que 

demonstra o compromisso dessa legislatura com os interesses da população. Que 

contem com os vereadores. Espera que Deus toque no coração do Prefeito. Sugere que 

a população dê um abraço simbólico no camelódromo, que é um patrimônio local e deve 

ser valorizado. Em votação: foi aprovado por todos. Leitura de Projeto de Lei 82/2022 

- Célio Cesar Rosa Engue - Dispõe sobre denominação da Casa do Adolescente 

Nathália Mattos de Lima. Colocado em primeira discussão e votação, foi aprovado por 

todos. Leitura de Projeto de Lei 180/2022 - Mario Sergio Tassinari - Disciplina as 

disposições gerais sobre a guarda responsável de animais domésticos, nas espécies 

cães e gatos, no Município de Itapeva e dá outras providências. Colocado em primeira 

discussão: Ver. Célio cumprimenta a todos. Comenta sobre a importância do projeto e 

fala sobre a pessoa homenageada. Refere que ela está ao lado de Deus, e deixou um 

testemunho de fé e coragem na luta contra a doença que a vitimou.  Ver. Marinho 

cumprimenta a todos. Parabeniza o ver. Celinho pela apresentação do Projeto de Lei. 

Fica muito feliz de ter convivido com a homenageada. Que foi uma guerreira, e agora 

está olhando por todos lá do céu. Esse projeto de Lei, foi apresentado no primeiro 

semestre, e a resposta demorou e finalmente veio. Que o Projeto será aprovado por 

unanimidade. Que é uma homenagem muito merecida e perpetuará o nome da 

homenageada. Ver. Tarzã cumprimenta a todos. Cumprimenta o ver. Celinho pela 

iniciativa do Projeto. Expressa sua gratidão. Afirma que Itapeva ganhou muito com a 

administração do Wilmar Mattos. E o Celinho foi muito feliz, que se formou uma corrente 

de solidariedade em favor da vida da homenageada. Que crê na vida eterna e na 

ressurreição. Então, o momento é de expressar sua gratidão. Que ficou o exemplo do 

amor e da fé da homenageada. Pede que Deus dê forças à família. Ver. Áurea 

cumprimenta a todos. Sobe à Tribuna para falar sobre o profeta Paulo. Que escrevia 

suas cartas e sofreu muito quando esteve nesta terra, sofria em todos os sentidos. 

Porque era de família hebraica, existia alguma coisa que as pessoas não entendiam e 

o profeta dizia sempre em suas cartas, estejam alegres. Sejam alegres. Já que nós 

somos luz, ela mesmo lutando contra um câncer está forte e firme e é feliz porque tem 



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA 
 Legislatura 2021 - 2024 

 

 
 
 

 

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

133 

 EXERCÍCIO DE 2022   LIVRO Nº.: 006 PAG.: 0133 

  
a oportunidade de melhorar. E Paulo mesmo estando preso, certamente precária, na 

época, Paulo dizia: Eu sou feliz, porque eu sou luz, eu quero fazer a diferença. E é 

preciso fazer a diferença, viver em alegria. Sabe que para uma mãe é difícil superar a 

perda dos filhos, mas tem certeza que a homenageada foi luz par muita gente. Inclusive 

na vida da vereadora. Ver. Andrei cumprimenta a todos. De modo breve reconhece o 

projeto e expressa seu carinho aos familiares da homenageada. Refere que as orações 

não são apenas para pedir, mas também para agradecer. Que é uma vida que não 

existe mais no plano físico, mas permanece no plano imaterial. Que estará sempre 

presente no coração de todos. Em votação: foi aprovado por todos. Leitura de Projeto 

de Lei 202/2022 - Mario Sergio Tassinari - dispõe sobre a criação do programa bolsa 

auxílio trabalho e dá outras providências. Colocado em primeira discussão Ver. Tarzã 

cumprimenta a todos. Que a Comissão de Legislação apresentou proposta no sentido 

de melhorar o projeto, estabelecendo critérios. Que esteve, junto com outros 

vereadores, em cidade vizinha para estudar a aplicação de projeto semelhante. Fala 

sobre a importância e aplicabilidade do Projeto no sentido de trazer dignidade às 

pessoas que sejam abrangidas pela Lei. Que a cidade precisa dessa mão de obra extra, 

já que a cidade é extensa. Que oportunidade de trabalho será gerada para muitas 

pessoas, dando capacitação, etc. Espera que o projeto gere emprego e renda e melhore 

a vida de alguns trabalhadores da Cidade. Agradece pela votação de título de cidadania 

ao Nenão. Que é voluntário da AVACCI e trouxe a queima do alho para a cidade, e a 

última edição garantiu mais de 140 mil reais para a AVACCI. Pessoas como o 

homenageado, para os vereadores é uma honra prestar tais homenagens a pessoas 

que fazem tanto por amor ao próximo e solidariedade.  Presidente Comeron reconhece 

o trabalho dos voluntários da AVACCI. Ver. Áurea diz que o Neno faz parte da 

associação dos moradores do Bairro do Faxinal. Em votação, foi aprovado por todos. 

Leitura de Projeto de Lei 227/2022 - Paulo Roberto Tarzã dos Santos - Dispõem sobre 

denominação de vias públicas – Loteamento Residencial Ouroville II. Colocado em 

primeira discussão e votação, foi aprovado por todos. Leitura de Projeto de Lei 

234/2022 - Mario Sergio Tassinari - AUTORIZA o Chefe do Poder Executivo a conceder 

gratificação ao servidor municipal que exercer as atribuições de administrador da web e 

dá outras providências. Colocado em primeira discussão e votação, foi aprovado por 

todos. Leitura de Projeto de Lei 236/2022 - Mario Sergio Tassinari - INSTITUI 

gratificação mensal em favor de servidores públicos municipais que especifica. 

Colocado em primeira discussão e votação, foi aprovado por todos. Leitura de Projeto 

de Lei 237/2022 - Mario Sergio Tassinari - AUTORIZA o Executivo Municipal a realizar 

a cessão de servidores públicos municipais à Secretaria Municipal de Gestão Pública, 
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objetivando a mútua cooperação para aperfeiçoamento dos serviços prestados pelas 

Centrais de Atendimento ao Cidadão – POUPATEMPO, à população do Município, 

mediante cooperação técnica, material e operacional. Colocado em primeira discussão 

e votação, foi aprovado por todos. Leitura de Projeto de Decreto Legislativo 35/2022 

- Paulo Roberto Tarzã dos Santos - Concede Título de Cidadania ao Sr. Isaias Carlos 

dos Santos (Neno). Colocado em discussão e votação únicas, foi aprovado por todos. 

Leitura de Emenda 1/2022 - Legislação, Justiça, Redação e Legislação Participativa - 

Fica alterada a redação do parágrafo 1º do artigo 2º, do inciso I do artigo 5º e insere 

inciso no artigo 6º. Colocado em discussão e votação únicas, foi aprovado por todos.  

MATÉRIA PARA PRÓXIMA SESSÃO: Em 2 ª d/v Projeto de Lei: 82/2022 - 180/2022 - 

202/2022 - 227/2022 - 234/2022 - 236/2022 - 237/2022. EXPLICAÇÃO PESSOAL: Com 

a palavra o ver. Célio cumprimenta a todos. Sendo bastante breve, diz que foi criado 

junto com seis irmãos, com mãe sozinha. E ela os criou com princípios, ensinando que 

não deviam ser cordeiros diante dos fortes nem leões diante dos fracos, ensinou a 

perdoar e a ter gratidão às pessoas que lhes estendessem a mão. Agradece ao sr. Paulo 

Neves. Explica os motivos de sua gratidão. Que graças a esse senhor, o vereador 

conseguiu emprego nas Casas Camargo e leva essa gratidão sempre. Pede a Deus 

abençoe sua família e diz que se hoje o vereador é uma pessoa de bem, deve ao Senhor 

Paulo. Com a palavra o Ver. Áurea - Cumprimenta a todos. Agradece o convívio, as 

diferenças, as opiniões que nem sempre agradam, mas está trabalhando. Revela sua 

gratidão ao ver. Celinho. Diz que o cargo que será assumido pelo ver. Celinho é de 

suma importância para a população de Itapeva. Que houve grandes embates e espera 

que as pessoas pensem na população e nas reivindicações, refere que não é fácil estar 

no meio político sem se corromper, convivendo com diversas diferenças. Refere que 

não se pode fazer as pessoas de escada. Comenta que a causa animal, nela os 

vereadores fizeram a diferença. Infelizmente não ocorreu o mesmo com a educação. 

Fica preocupada, já que esperava que projetos regularizando as situações da 

Educação, mas eles não foram encaminhados. O mesmo sobre o Faxinal de Cima, 

infelizmente não ocorreu a iluminação pública, nem a construção do poço de água. Não 

aconteceu o lajotamento, em bethania, nem o alargamento das estradas, que foi 

prometido dentro do Gabinete. Agora há uma associação, espera que os colegas sejam 

de fato e de direto representantes dos que mais precisam do poder público, daqueles 

que acordam 5 horas da manhã e tem que enfrentar longos trechos para vir trabalhar 

na cidade. Comenta que há desvio em ponte que leva as pessoas ao risco de vida, 

devido ao tráfego intenso de veículos e caminhões. Refere que a ponte rompeu em duas 

pranchas pequenas, e mentiram, dizendo que iriam colocar antes do recesso, o que não 
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foi feito. Prefere ouvir um não do que ser enrolada. Ver. Saulo – refere que a demora 

não é justificada. Ver. Áurea - Comenta que a situação das pessoas que transitam pelo 

local é muito difícil. Comenta que o secretário responsável não atende suas ligações. 

Registra sua retrospectiva e espera que o ver. Celinho faça a diferença e que o Prefeito 

pense mais nas pessoas que mais precisam do poder público. Com a palavra o Ver. 

Christian cumprimenta a todos. Lê um texto sobre a retrospectiva de seus trabalhos 

junto aos colegas de parlamento. Salienta que, entre as coisas boas e ruins, o balanço 

que faz é infelizmente negativo. Muitas vezes se manteve calado, mas ouvindo 

atentamente as palavras ditas, como diz o colega Saulo, alguns podem até ter cara de 

bocós, mas estão longe de ser bocós. Explica que tem seu jeito de trabalhar, que não 

faz uso constante da Tribuna, prefere cobrar diretamente dos Secretários. Salienta que 

seu jeito de trabalhar é quieto e discreto, mas vê e entende tudo que se passa na 

Câmara e diz que viu muito claramente, durante dois anos, a predominância de ego e 

vaidade de alguns. Interesses políticos pessoais, muitas vezes, colocados à frente dos 

interesses da população. Viu manipulações e articulações. Pessoas desrespeitando a 

população e o parlamento. Ressalta que não bateu de frente com ninguém, em respeito 

ao cargo de vereador, acreditando que esse tipo de comportamento uma hora iria 

mudar. O fato é que acredita nas pessoas, esperando delas o melhor que elas possam 

oferecer e o problema é que fatalmente a decepção e a frustração vêm, principalmente 

em momentos em que elas não mantêm a palavra. O que infelizmente ocorreu com 

relação a alguns colegas de parlamento. Pontua que sempre buscou manter sua 

palavra, mesmo que lhe custe muito. Que isso é um desabafo, e que sempre manterá o 

respeito, já a consideração e admiração são para bem poucos, depois de tudo que 

acompanhou e os comportamentos que lhe desagradaram vindos de alguns colegas 

parlamentares. Tem o defeito de ser sonhador, o que lhe trouxe muitas decepções, mas 

também muitas conquistas. Acredita que a boa política pode acontecer na Cidade, e 

continuará acreditando nisso. Fala do descontentamento do trabalho do Poder 

Executivo, tem consideração pelo Prefeito, admite que ele tem feito muita coisa boa. 

Mas não pode elogiar o trabalho de alguns Secretários. Que todos sabem quem trabalha 

e quem faz de conta que trabalha. Há vários tipos de Secretários na Cidade: os que não 

trabalham, os que fazem pela metade, os que confabulam, os que faze como querem. 

Espera sinceramente que o Prefeito mude o Secretariado, colocando pessoas mais 

compromissadas de competentes. Com a palavra o Ver. Marinho – Parabeniza o ver. 

Christian pelas palavras. Diz que entrou na política não para ser mais um, mas quem 

fará a diferença. Que as articulações políticas acontecem no meio político, desde que 

sejam feitas para o bem da população. Já que quando os políticos bons não se unem, 
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os políticos maus tendem a prevalecer. Que é uma luta diária para buscar a diferença. 

Quando se fala em política todo mundo da população torce o nariz, por estar em 

descrédito. Não deve ser aceito, e fica contente de haver políticos buscando a diferença, 

assim como o ver. Marinho. Compactua com as palavras do ver. Se alguma vez fez 

errado foi na tentativa de acertar. Lembra de sua primeira posse, e no primeiro dia de 

trabalho, fez questão de cumprimentar todos os servidores da Casa. Teria dito na 

ocasião que o mais importante é ter amor ao próximo, sendo assim dificilmente haverá 

erros. Refere que o chefe do poder executivo pode fazer a diferença na vida das pessoas 

para o bem, infelizmente às vezes o faz para o mal. Diz ter contado, filmado, gravado, 

tirado foto, feito dossiê sobre a iluminação natalina, contratada pelo Prefeito. Comenta 

sobre os detalhes que levantou. Comenta que muitos dos enfeites que constavam no 

edital, que foram pagos, não foram instalados. Refere que denunciará tais fatos ao MP 

e o Prefeito terá que ressarcir a população. Diz que muitos edis não concordaram com 

o gasto com enfeites, e que poderia ter sido usado em prol da população. Com a palavra 

o ver. Tarzã – cumprimenta a todos. Ouviu atentamente o desabafo do ver. Christian. 

Diz que o ver. não teria acompanhado a condição do Prefeito Mario para assinar a ficha 

de filiação e apoio à candidatura do então candidato. Refere que pediu para sair do 

União Brasil, não tem culpa de ter sido o mais votado. Diz que não é líder do Prefeito, 

mas reconhece muita coisa boa nas ações do Prefeito. Que a Câmara votou muitos 

projetos importantes junto com o Prefeito, independentemente de ser base ou oposição. 

Refere que há situações esdrúxulas na política, infelizmente. Não quer deixar a 

impressão de jogar de modo desleal. Diz que faz jus ao seu trabalho, que é atuante em 

todas as comissões. Não é perfeito, se errou quer ter a humildade. Não foi ele que 

mudou o quadro. Ver. Christian refere que sempre demonstrou admiração pela pessoa 

do ver. Tarzã. O que não quer que o ver. entenda o desabafo como consequência dos 

últimos fatos, mas decorrente de tudo que viu desde o início, sendo um desabafo no 

geral. Ver. Tarzã – Comenta que política é diálogo, convencimento, articulação. Diz ter 

sua consciência tranquila. Comenta sobre sua luta em prol da educação e demais 

pautas defendidas, que muitos não entendem sua luta política, mas é seu jeito de ser. 

Refere que se errou com alguém, tem a humildade de pedir perdão. Com a palavra o 

Ver. Júlio – Cumprimenta a todos. Agradece à população. Refere que foram dois anos 

de muito trabalho, conhecimento. Que foi a muitos bairros, ouviu pessoas, procurou 

respostas, ajudar, colaborar para que as coisas acontecessem para a população. Fez o 

possível para trazer melhorias para a população, vê que o Prefeito quando quer 

trabalhar, faz acontecer. Que é preciso haver a união de ideias e pensamentos, ouvindo 

a população. Que é preciso ter humildade de reconhecer que é preciso trabalhar pela 
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população. Que quando as vaidades se sobressaem, quando interesses pessoais se 

sobressaem, os que mais precisam acabam ficando de lado. Que estão para servir. 

Faltam dois anos de trabalho. Todos aqueles que têm vontade de ser vereador precisam 

começar a trabalhar e levantar sua bandeira nesse momento. Refere que há a opção de 

daqui a dois anos, operar renovações. Comenta que seu projeto é continuar 

representando seu bairro, sua comunidade, sua igreja. Quer trabalhar para aqueles que 

precisam, vê que estão em um divisor de águas, hoje sabem as atitudes de uns e de 

outros, e tentará separar sua amizade, sua colaboração, vai se focar na política. Que 

aguentará pressão. Diz que passou por situações de muita pressão, sendo uma 

preparação divina. Que já sabia desde o início o quanto seria difícil estar aqui, mas sabe 

que tem capacidade e competência e irá até o final pelas suas convicções e seus 

princípios e não foge do que acredita. Comenta que os princípios não se podem alterar. 

E é com seus princípios que continuará. Espera que haja diálogo com o Prefeito no 

próximo ano, já que o consenso para que o trabalho seja feito em prol do povo. É preciso 

ter humildade, na busca do melhor para a população. Primeiro é preciso construir 

emprego, saúde, educação, etc. e lá em 2024 a população vai escolher. Agradece a 

todos. E pede que Deus abençoe a todos. Nada mais havendo a tratar a Presidência 

convoca os vereadores para a 21ª Sessão Extraordinária a ser realizada segunda-feira, 

dia 26 de dezembro, que ocorrerá na sequência 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, 26 de dezembro de 2022. 
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