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ATA DA 2ª SESSÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2021 

 

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

presidência de José Roberto Comeron, realizou-se, via internet, a 2ª sessão ordinária 

do corrente exercício. Presença dos vereadores: Andrei Alberto Müzel, Áurea Aparecida 

Rosa, Célio Cesar Rosa Engue, Christian Wagner Nunes Galvão, Débora Marcondes 

Silva Ferraresi, Gesse Osferido Alves, José Roberto Comeron, Julio Cesar Costa 

Almeida, Laercio Lopes, Lucimara Woolck Santos Antunes, Mario Augusto de Souza 

Nishiyama, Paulo Roberto Tarzã dos Santos, Ronaldo Pinheiro da Silva, Saulo Almeida 

Golob e Vanessa Valerio de Almeida Silva. Havendo número regimental e invocando a 

proteção de Deus, o presidente declara abertos os trabalhos da presente Sessão. 

EXPEDIENTE: Colocada em discussão e votação a Ata da 1ª Sessão Ordinária 

realizada em 1 de fevereiro, foi aprovada. Correspondência recebida de diversos: 

Ofício Veto de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Projeto de Lei 142/2020 - 

Mesa Diretora - Fixa os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito, Secretários Municipais 

de Itapeva e do Superintendente do IPMI - Instituto de Previdência Municipal de Itapeva, 

a partir de 1º de janeiro de 2021 e dá   outras providências. Ofício de Prefeitura Municipal 

de Itapeva - Resposta ao Requerimento 817/2020 - Débora Marcondes - Requer ao 

Senhor Prefeito, juntamente com o setor competente, informações do motivo da demora 

dos pareces da Secretaria de Obras dos PL 153/2020, 137/2020, 134/2020, todos 

parados há meses sem parecer. PROPOSITURAS: Projeto de Resolução: 1/2021 - 

Vereador Roberto Comeron - Altera a redação do artigo 219 do Regimento Interno da 

Câmara Municipal de Itapeva/SP (Concessão de Título de Cidadania e Comenda). 

Projeto de Lei: 4/2021 - Prefeito Dr Mario Tassinari - Autoriza a permuta de um imóvel, 

de propriedade da Prefeitura Municipal, por outro pertencente a Hélio Gois de Lima 

Junior. 5/2021 - Vereadora Vanessa Guari - Dispõe sobre denominação de via pública 

Teresinha Fabiano da Silva. 6/2021 - Vereadora Vanessa Guari - Dispõe sobre 

denominação de via pública Theodoro Valério de Souza, Bairro Amarela Velha. 7/2021 

- Vereadora Débora Marcondes - Dispõe sobre denominação de Praça Pública 

Cassemiro Gomes Corral, localizada entre as Ruas, Eng Ney Cuiabana e Rua Armando 

da Costa no Jardim Maringá. 8/2021 - Vereadora Débora Marcondes - Dispõe sobre 

denominação de Rua Ernesto Soares Almeida, localizada no Jardim Maringá IV, 

travessa 1, Rua 4, atrás da garagem de Lidertur. Moção: 4/2021 - Vereador Marinho 

Nishiyama - Moção de Apelo ao Srº João Dória, DD. Governador do Estado de São 

Paulo; Srº Cauê Macris, DD. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São 

Paulo; Srº Pasqual Barretti, DD. Reitor da Universidade Julio de Mesquita Filho - 
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UNESP, para que envidem esforços para ampliar os cursos do “campus” da UNESP de 

Itapeva. 5/2021 - Vereador Marinho Nishiyama - Moção de Apelo ao Srº João Dória, DD. 

Governador do Estado de São Paulo; Srº Cauê Macris, DD. Presidente da Assembleia 

Legislativa do Estado de São Paulo; Srº Marco Vinholi, DD. Secretário de 

Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, para que envidem esforços para 

fortalecer a 16ª Região Administrativa do Estado de São Paulo, transformando-a de fato, 

uma região administrativa. Requerimento: 12/2021 - Vereador Gessé Alves - Requer à 

Elektro junto ao setor competente no sentido de providenciar a troca de poste de 

madeira pelo o de concreto na Rua Felício Torteli, Jardim Virgínia. 13/2021 - Vereador 

Julio Ataíde - Requer ao DD. Comandante da 1ª CIA do 54° BPMI de Itapeva para que 

informe a possibilidade de promover/intensificar a ronda da Polícia Militar no Bairro Vila 

Nova. 14/2021 - Vereador Julio Ataíde - Requer ao Sr. Prefeito, nos termos regimentais, 

solicitando informações sobre o andamento das obras da construção e a provável data 

de conclusão da Unidade de Saúde do Bairro Pacova. 15/2021 - Vereador Ronaldo 

Pinheiro - Requer ao Senhor Prefeito Municipal que, junto ao setor competente, informe 

sobre a possibilidade de extensão da rede de iluminação pública e rede secundária na 

Rua das Palmeiras, no Bairro Palmeirinha, Distrito do Alto da Brancal. 16/2021 - 

Comissão de Saúde e Assistência Social - Requeremos ao Sr. Prefeito municipal, para 

que envie informações a esta comissão referente qual o valor do recurso recebido 

destinado ao combate ao covid-19 e de que forma foi utilizado. 17/2021 - Comissão de 

Saúde e Assistência Social - Requeremos ao Sr. Aristeu A. C. Filho, Superintendente 

da Santa Casa de misericórdia de Itapeva/SP, que envie informações a esta comissão 

referentes qual o valor do recurso recebido destinado ao combate ao covid-19 e de que 

forma foi utilizado. 18/2021 - Comissão de Saúde e Assistência Social - Requeremos  

ao Sr. Fabio Carvalho, Gerente Administrativo do AME de Itapeva, que envie 

informações a esta comissão referentes qual o valor do recurso recebido destinado ao 

combate ao covid-19 e de que forma foi utilizado. 19/2021 - Vereador Ronaldo Pinheiro 

- Requer ao Senhor Prefeito Municipal que, junto a Secretaria de Obras, envide estudos 

e informe sobre a possibilidade de regularização dos terrenos localizados na Rua Celso 

Magalhães de Araújo, no Parque Cimentolândia. 20/2021 - Comissão de Saúde e 

Assistência Social - Requeremos ao Sr. Prefeito Municipal de Itapeva, juntamente com 

a Secretaria municipal da Saúde, que envie informações a esta comissão referentes a 

pauta de vacinação no município, o número de pessoas vacinadas, como se define os 

grupos e a transparência das informações no site da prefeitura. 21/2021 - Vereador 

Celinho Engue - Requer ao Senhor Prefeito, para que junto ao setor competente, 

informe a possibilidade de construir uma praça pública com playground e equipamentos 
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de exercício para idoso, na Vila Camargo III (Jardim Alvorada). 22/2021 - Vereadora 

Aurea Rosa - Requer ao Sr. Prefeito, nos termos regimentais, que nos informe quando 

dará início as cirurgias eletivas e como está a situação. 23/2021 - Vereador Celinho 

Engue - Requer ao Senhor Prefeito, para que junto ao setor competente, determine o 

lajotamento e a construção de redutores de velocidade, na via que faz frente à Escola 

Municipal Juarez Costa, no Quilombo do Jaó. 24/2021 - Vereador Professor Andrei - 

Requer ao Excelentíssimo Senhor Prefeito junto às demais Secretarias Municipais sobre 

as respectivas prioridades dos 100 primeiros dias de Governo 2021-2024. 25/2021 - 

Vereador Professor Andrei - Requer ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, para que junto 

ao setor competente informe os serviços e projetos para o Pilão D’água. 26/2021 - 

Vereadora Lucinha Woolck - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, junto ao setor competente, 

estude a possibilidade de Efetivação de Equipe mínima para o CRAS Morada do Bosque 

(extensão CRAS Jd. Maringá). 27/2021 - Vereadora Lucinha Woolck - Requer ao Exmo. 

Sr. Prefeito, para que junto ao setor responsável, à possível perfuração de um poço 

artesiano no Bairro Faxinal de Cima e Faxinal de Baixo. 28/2021 - Vereador Roberto 

Comeron - Requer Voto de Congratulações a servidora chefe da secretaria 

administrativa MARLI CRISTINA VEIGA pela passagem do seu aniversário e 10 anos 

de trabalho na Câmara Municipal de Itapeva. 29/2021 - Vereador Saulo Leiteiro - Requer 

ao COMUTRAN que se faça um estudo técnico para instalação de semáforos, 

lombadas, faixas de pedestre elevada e placas de sinalização e indicação, na rua 

Laudelino Loureiro de Melo, desde a bifurcação com a rua Matão, até o acesso à rodovia 

Francisco Alves Negrão SP258, atendendo ao anseio dos moradores por melhorias de 

sinalização, organização do trânsito e redução de velocidade de veículos e motos, 

dando mais segurança para os pedestres. 30/2021 - Vereador Saulo Leiteiro - Requer 

ao Sr. Prefeito, para que junto ao setor responsável, providencie o lajotamento e galerias 

de águas pluviais na estrada do bairro Taquari Guaçu, que se inicia 50 metros do Km293 

da Rodovia Francisco Alves Negrão, que dá acesso de início a estrada ao bairro até a 

Chácara do Zeca, com extensão de aproximadamente 01 km (um quilómetro). Ronaldo 

Pinheiro solicita a dispensa da leitura. Nenhum vereador se opõe. A Presidência 

encaminha o Projeto de Resolução 01/2021 e os Projetos de Lei 4, 5, 6, 7 e 8/2021 às 

Comissões Competentes para exarar seus pareceres, e Moções e Requerimentos à 

Secretaria Administrativa para providencias de costume. Pela Ordem Paulo Tarzã diz 

que o requerimento é para pedir informações, e indicação para pedidos de execução de 

benfeitoria. Pede para que vereadores apresentem as proposituras de maneira correta, 

pois está vendo vários requerimentos com matéria de indicação. TEMA LIVRE: Aurea 

Rosa comenta requerimento que apresentou sobre o andamento das cirurgias no 
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município. Dá exemplo de caso de paciente que está há dois anos aguardando cirurgia. 

Diz que são casos de extrema urgência. Pede para que os responsáveis digam o que 

está ocorrendo, para que se possa buscar soluções. Diz que toda a região utiliza o AME. 

Deixa sua indagação e indignação. Diz que está aguardando a visita do secretário 

Margarido no Bairro Faxinal. Diz que é obrigação do município atender as necessidades 

do Bairro. Marinho Nishiyama cumprimenta todos. Informa que apresentou duas 

moções ao Governo do Estado sobre ampliação de cursos oferecidos pela Unesp e 

fortalecimento da 16ª região. Comenta reunião realizada com toda a região para tratar 

sobre o assunto. Agradece secretario Margarido pela atuação que vem demonstrando. 

Paulo Tarzã cumprimenta todos. Cumprimenta Marinho pela iniciativa. Diz que é um 

tema muito atual. Diz que a 16ª região não tem uma estrutura de fato. Comenta 

programa Vale do Futuro, que contempla municípios da 16ª região. Diz que a região 

nunca teve uma identidade, pois pertenceu a região de Sorocaba. Diz que é necessário 

trabalhar para que o Governo do Estado foque na geografia, reivindicando um plano 

para o desenvolvimento da região administrativa de Itapeva. Diz que é necessário 

buscar recursos com deputados e secretários e que é inconcebível que o Estado mais 

rico tenha região intransitável.  Diz que este é o momento de cobrar. Diz que é 

necessário também ter uma agenda com o Departamento Regional de Saúde de 

Sorocaba. Aparte Marinho diz que protocolou propositura solicitando estudo sobre 

desvinculação de Itapeva da DRS de Sorocaba. Júlio Ataide cumprimenta todos. 

Comenta requerimento que apresentou sobre situação do posto de saúde do Bairro do 

Pacova. Diz que as obras foram iniciadas há 18 anos e não foram concluídas. Aparte 

Ronaldo sugere fazer levantamento das obras que estão paradas através da comissão 

de Obras. Continua Júlio agradecendo pelo apoio. Diz que o posto é muito importante 

por abranger diversos bairros. Diz que vai pleitear a conclusão dessa obra, que é de 

grande importância para o bairro e adjacências. Aparte Vanessa diz que esteve em 

reunião com secretário de obras e foi informada que o município teve problemas nas 

obras e está em licitação para contratação de empreiteira.  Célio Engue cumprimenta 

todos. Comenta visitas que fez na Saúde Mental e CRAS Ad. Diz que é procurado 

constantemente por pessoas solicitando consultas com psicólogos. Diz que a rede 

pública tem que ter um quadro de psicólogos disponível para a população. Comenta 

reunião que teve com o secretário da saúde tratando sobre o assunto. Comenta sobre 

a necessidade de veículo para o CRAS Ad. Diz que a reunião foi proveitosa, mas que 

ficou preocupado com os números e o quanto a população está sofrendo com problemas 

psicológicos. Comenta problema de alagamentos na rua Higino Marques. Debora 

Marcondes cumprimenta todos. Comenta pedidos que fez referente a eco ponto. 
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Comenta projeto caçamba social para famílias de baixa renda. Comenta requerimento 

que apresentou sobre fossa. Diz que muitas famílias não têm condições de realizar a 

limpeza.  Aparte Vanessa diz que também questionou a questão das fossas com o 

secretário, e que o mesmo disse que iria encaminhar projeto de lei sobre o assunto. 

Continua Débora dizendo que é necessário realizar essa benfeitoria de forma urgente, 

pois a zona rural é muito grande. Comenta reunião realizada com secretario do estado, 

tratando sobre diversas demandas da região. Comenta sobre o AME e as cirurgias de 

catarata, diz que esse será um grande avanço para a cidade.  Saulo Leiteiro comenta 

sobre a volta às aulas e possibilidade de disponibilizar o material escolar para a zona 

rural.  Aparte Débora diz que esteve com secretária de educação, e que estão fazendo 

logística para que todos recebam o material. Continua Saulo desejando que realmente 

o material seja entregue. Andrei Muzel cumprimenta todos. Comenta proposituras que 

apresentou sobre o Pilão D’água e sobre as prioridades do executivo para os primeiros 

dias de governo. Diz que é necessário investir em uma postura técnica. Sobre a 

educação, diz que providenciará reunião com a secretaria de educação para aproxima 

quinta-feira para tratar sobre o tema. Diz que é preciso pensar na logística da zona rural. 

Sobre o Fundeb, diz que insiste na questão de audiência pública. Comenta sobre 

construção da escola no Bairro Morada do Bosque. Diz que é necessário o debate com 

o conselho de educação e conselho do Fundeb. Diz que através da audiência é possível 

discutir a valorização de todos os profissionais da educação. Diz que os conselhos 

existem para debater e assegurar um processo democrático. A Presidência faz um 

lembrete aos vereadores de que ocorrerá reunião com o executivo na sexta-feira, dia 5, 

às 9h00. Pela Ordem Paulo Tarzã solicita que o projeto de lei 04/2021 seja também 

encaminhado à comissão de economia e Fiscalização. A presidência comunica que a 

sessão ordinária de segunda-feira será realizada de maneira presencial. ORDEM DO 

DIA: Leitura de Veto Total ao Projeto de Lei 142/2020 - Fixa os subsídios do Prefeito, 

do Vice-Prefeito, Secretários Municipais de Itapeva e do Superintendente do IPMI - 

Instituto de Previdência Municipal de Itapeva, a partir de 1º de janeiro de 2021 e dá 

outras providências. Aurea Rosa solicita adiamento por uma sessão. Pedido colocado 

em votação. Pedido rejeitado com voto favorável de Célio Engue, Christian Galvão, 

Paulo Tarzã e Vanessa Guari. Pela Ordem Vanessa Guari solicita que seja lido na 

integra. Pedido colocado em votação. Leitura na integra dispensada com voto favorável 

de Aurea Rosa, Celio Engue, Christian Galvão, Paulo Tarzã e Vanessa Guari. Colocado 

em Discussão: Célio Engue diz que não estava presente na legislação passada e o 

pedido foi para que pudesse se aprofundar na questão. Diz que sua preocupação é em 

relação ao impacto que pode causar em relação ao teto salarial. Diz que diante dos 
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números que estudou, é necessário ter responsabilidade na votação.  Comenta a 

questão dos médicos e dos aposentados que recebem um valor superior. Diz que é uma 

questão de responsabilidade. Marinho Nishiyama diz que já fez essa explanação em 

reunião. Diz que o número de assessores e o subsidio dos vereadores foram reduzidos. 

Diz que a câmara fez o seu papel para contribuir com o município. Diz que o prefeito 

aumentou o número de secretarias.  Diz que a câmara está economizando e o executivo, 

gastando. Diz que o prefeito não está fazendo sua parte como gestor público, e por esse 

motivo pede a derrubada do veto. Aurea Rosa pede maiores explicações. Andrei Muzel 

explica o projeto. Comenta os princípios da administração pública. Diz que não vê esse 

projeto se enquadrando no princípio da moralidade, visto o momento de pandemia.  Diz 

que seu posicionamento é técnico e, como não vê o projeto enquadrado nos últimos três 

princípios, se posiciona desta maneira. Diz que a questão salarial não é o único critério 

que resolve o problema da falta de médicos. Laercio Lopes enfatiza que o principal 

motivo da redução seria o grande impacto na redução das receitas do município. Diz 

que o salário do prefeito, se comparado com cidades da região, é bem maior. Diz que 

muitas coisas precisam ser melhoradas. Diz que a maioria dos médicos utilizam outras 

formas de contratação, não sendo um impasse. Aparte Ronaldo diz que acompanhou 

os tramites do projeto. Sobre os médicos, diz que haverá sim meios de se contratar. 

Paulo Tarzã diz que acompanhou os tramites do referido projeto. Comenta os debates 

que ocorreram na época. Diz que política é missão. Diz que essa matéria foi amplamente 

discutida e por isso será contrário ao veto, mantendo a decisão da legislatura anterior. 

Debora Marcondes comenta emenda que apresentou na ocasião, em consenso com os 

demais vereadores.  Diz que não estão discutindo a capacidade do prefeito, mas sim a 

questão do momento atual, com muito desemprego. Comenta valor dos salários dos 

servidores públicos municipais, com muitos ganhando abaixo de dois mil reais. Comenta 

salários dos prefeitos da região. Explica os tramites do projeto na gestão anterior, feita 

de maneira legal. Diz que é o momento de dar o exemplo. Saulo Leiteiro pergunta como 

o salário do Prefeito conseguiu ser maior que do Governador do Estado. Diz que abusos 

nas gestões passadas permitiram esse salário elevado. Aparte Debora diz que Itapeva 

está entre os municípios do estado que tem o salário mais alto para o referido cargo. 

Ronaldo Pinheiro dá a sugestão do vereador Christian Galvão se abster do voto, visto 

que é filho da Vice-Prefeita. A presidência explica como se dará a votação, aquele que 

votar sim, estará mantendo o veto, para ser contrário, votará não. A presidência diz que 

o vereador tem direito ao voto, cabendo ao mesmo a decisão de se abster ou não. 

Christian Galvão agradece vereador Ronaldo pela preocupação. Diz que o fato não 

interfere no seu posicionamento. Diz que por questão de constitucionalidade não pode 
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votar desfavorável ao veto. Faz a leitura do inciso 10 do artigo 37 da Constituição. 

Colocado em votação. Veto rejeitado com voto favorável de Célio Engue, Christian 

Galvão e Vanessa Guari. Leitura da Moção Nº 4/2021 - Vereador Marinho Nishiyama - 

Moção de Apelo ao Srº João Dória, DD. Governador do Estado de São Paulo; Srº Cauê 

Macris, DD. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo; Srº Pasqual 

Barretti, DD. Reitor da Universidade Julio de Mesquita Filho - UNESP, para que envidem 

esforços para ampliar os cursos do “campus” da UNESP de Itapeva. Colocada em 

Discussão: Paulo Tarzã diz que entrou em contato com o vereador Marinho. Dá 

sugestão de que se dessa ciência às lideranças das bancadas na assembleia.  Colocada 

em votação única, foi aprovado por todos. Leitura da Moção Nº 5/2021 - Vereador 

Marinho Nishiyama - Moção de Apelo ao Srº João Dória, DD. Governador do Estado de 

São Paulo; Srº Cauê Macris, DD. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de 

São Paulo; Srº Marco Vinholi, DD. Secretário de Desenvolvimento Regional do Estado 

de São Paulo, para que envidem esforços para fortalecer a 16ª Região Administrativa 

do Estado de São Paulo, transformando-a de fato, uma região administrativa. Colocada 

em discussão: Andrei Muzel parabeniza o vereador. Dá a sugestão de se ter reunião 

levantando pontos convergentes para juntar esforços. Paulo Tarzã diz que a fala do 

vereador Andrei é muito importante. Ronaldo Pinheiro diz que é uma moção de grande 

importância. Gesse Osferido diz estar totalmente de acordo com a palavra do vereador 

Andrei, trabalhando juntos para o melhor do município.  Marinho diz que as moções 

estão disponíveis para assinatura de todos, e mostrar a união da câmara. Leitura do 

Requerimento Nº 12/2021 - Vereador Gessé Alves - Requer à Elektro junto ao setor 

competente no sentido de providenciar a troca de poste de madeira pelo o de concreto 

na Rua Felício Torteli, Jardim Virgínia. Colocado em discussão e votação únicas, foi 

aprovado por todos. Leitura do Requerimento Nº 13/2021 - Vereador Julio Ataíde - 

Requer ao DD. Comandante da 1ª CIA do 54° BPMI de Itapeva para que informe a 

possibilidade de promover/intensificar a ronda da Polícia Militar no Bairro Vila Nova. 

Colocado em discussão e votação únicas, foi aprovado por todos. Leitura do 

Requerimento Nº 17/2021 - Comissão de Saúde e Assistência Social - Requeremos ao 

Sr. Aristeu A. C. Filho, Superintendente da Santa Casa de misericórdia de Itapeva/SP, 

que envie informações a esta comissão referentes qual o valor do recurso recebido 

destinado ao combate ao covid-19 e de que forma foi utilizado. Colocado em discussão 

e votação únicas, foi aprovado por todos. Leitura do Requerimento Nº 18/2021 - 

Comissão de Saúde e Assistência Social - Requeremos ao Sr. Fabio Carvalho, Gerente 

Administrativo do AME de Itapeva, que envie informações a esta comissão referentes 

qual o valor do recurso recebido destinado ao combate ao covid-19 e de que forma foi 
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utilizado. Colocado em discussão e votação únicas, foi aprovado por todos. Leitura do 

Requerimento Nº 28/2021 - Vereador Roberto Comeron - Requer Voto de 

Congratulações à servidora Chefe da Secretaria Administrativa MARLI CRISTINA 

VEIGA pela passagem do seu aniversário e 10 anos de trabalho na Câmara Municipal 

de Itapeva. Colocado em discussão e votação únicas, foi aprovado por todos. A 

presidência parabeniza a servidora Marli Cristina. MATÉRIA PARA PRÓXIMA 

SESSÃO: Dependendo dos Pareceres das Comissões: Em 1 ª d/v os Projetos de 

Lei: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 e 08/2021. Em d/v únicas: Projeto de Resolução 01/2021. 

EXPLICAÇÃO PESSOAL: Paulo Tarzã solicita cópia da ata da eleição das comissões 

permanentes e ata da reunião das comissões que definiram presidentes e vice-

presidentes. Comenta reunião que será realizada juntamente com o executivo. Diz que 

será uma reunião bastante produtiva. Comenta sobre a lei 173. Diz que é necessário 

fazer uma discussão profunda sobre o tema. Comenta sobre contratação de estagiários 

e da forma que deve ser conduzida. Diz que a saúde também vai demandar um debate 

profundo, e que antes da pandemia o quadro já era grave. Comenta sobre tarifa social 

destinada a famílias de baixa renda. Diz que é necessário fazer uma rede de 

solidariedade. Júlio Ataide diz ao vereador Andrei que se solidariza em questão à 

audiência pública e se coloca à disposição. A Presidência comenta oficio que recebeu 

de representantes de associações e sindicatos. Nada mais havendo a tratar a 

Presidência convoca os vereadores para a 3ª Sessão Ordinária a ser realizada segunda-

feira, dia 8 de fevereiro, 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. Palácio Vereador Euclides 

Modenezi, 4 de fevereiro de 2021. 

 

 

ROBERTO COMERON 

PRESIDENTE 
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