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ATA DA 6ª SESSÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2021 

 

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

presidência de José Roberto Comeron, realizou-se, via internet, a 6ª 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, 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. Ausência de: Laercio Lopes. Havendo número regimental e 

invocando a proteção de Deus, o presidente declara abertos os trabalhos da presente 

Sessão. EXPEDIENTE: Eleição do Corregedor da Câmara Municipal de Itapeva, nos 

termos da Resolução 12/95. A votação será em aberto, mediante cédula única, 

impressa, com espaço para o Vereador escrever o nome do candidato ao cargo. A 

cédula será assinada pelo Vereador votante. Será nulo o voto que indicar mais de um 

nome para o cargo. A apuração será feita por três escrutinadores pertencentes a 

diferentes bancadas, designados pelo Presidente. Conhecido o resultado, o Presidente 

proclamará eleito o que obtiver a maioria absoluta dos votos. Pela Ordem Debora 

Marcondes comenta sobre importância de se ter um vice corregedor. Dá sugestão de 

adiamento da votação para que a mesa apresente projeto fazendo alteração. Marinho 

Nishiyama diz que até o presente momento não foi feita essa alteração, e diz que a 

vereadora cobrou que se fizesse o quanto antes essa votação. Pede voto contrário ao 

adiamento da votação. Tazan diz entender que não haverá prejuízo nenhum em realizar 

a votação. Aurea Rosa diz que levantou a questão do vice corregedor, e que quer um 

compromisso que posteriormente será alterada a lei. Pedido de adiamento rejeitado. 

Colocado em votação o cargo de Corregedor: a Secretária Débora Marcondes faz a 

chamada em ordem alfabética: Andrei Alberto Muzel - Marinho Nishiyama. Aúrea 

Aparecida Rosa – Débora Marcondes. Célio Cesar Rosa Engue – Marinho Nishiyama. 

Christian Galvão – Marinho Nishiyama. Debora Marcondes – Débora Marcondes. Gesse 

Osferido Alves – Marinho Nishiyama. Jose Roberto Comeron – Débora Marcondes. Pela 

Ordem Tarzan diz que a presidência não vota. Júlio Cesar Costa Almeida – Marinho 

Nishiyama. Laercio Lopes – ausente. Lucinha Woolck – Marinho Nishiyama. Marinho 

Nishiyama – Marinho Nishiyama. Paulo Roberto Tarzã dos Santos – Marinho Nishiyama. 

Ronaldo Pinheiro da Silva – Marinho Nishiyama. Saulo Almeida Golob – Marinho 

Nishiyama. Vanessa Guari – Débora Marcondes. A presidência convoca os vereadores 

que estão em seus gabinetes para realizar a contagem dos votos. Contagem feita por 
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Lucinha, Célio e Saulo. A presidência declara eleito para o cargo de corregedor com dez 

(10) votos o vereador Marinho Nishiyama. Colocada em discussão e votação a Ata da 

5ª Sessão Ordinária realizada em 15 de fevereiro, foi aprovada. Correspondências 

recebidas: Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 

1/2021 - Celinho Engue - Requer ao Sr. Prefeito que junto ao setor comptetente 

providencie abertura de Avenida e Urbanização, ligando Rua Cel. Crescêncio com a 

Rua Conchas, margeando córrego do Aranha, Vila Presépio. Ofício de Prefeitura 

Municipal de Itapeva - Resposta ao Indicação 1/2021 - Saulo Leiteiro - Indica a abertura 

de uma rua paralela, ao lado da Rodovia Francisco Alves Negrão SP258, que liga a rua 

Raul de Oliveira (Camargo l). Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao 

Requerimento 2/2021 - Lucinha Woolck - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, junto ao setor 

competente, estude a possibilidade de atender a demanda do CPA (Centro de Proteção 

Animal), assim fazendo parceria com a FAIT para realização de cirurgias, reparos no 

local, Posto de atendimento. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao 

Requerimento 4/2021 - Débora Marcondes - Requer ao Executivo Municipal, para 

viabilizar a implantação de Plano de Cargos e Carreira para os funcionários Públicos 

efetivos do Município, além da possibilidade de aumento do vale alimentação. Ofício de 

Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 9/2021 - Christian Galvão 

- Requer ao Sr. Prefeito informações sobre a existência de projeto de recuperação e/ou 

reforma das instalações da antiga Estação Ferroviária na Vila Isabel, bem como sobre 

a possibilidade de acesso à mesma, a fim de se posicionar de forma concreta e prestar 

os devidos esclarecimentos à população. Requer, também, o posicionamento do Chefe 

do Executivo sobre a viabilidade de obtenção de auxílio do Governo do Estado, de modo 

a executar a respectiva obra durante a gestão atual, ou seja, até final do ano de 2024. 

Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 10/2021 - Saulo 

Leiteiro - Requer ao Sr. Prefeito, informações sobre a possibilidade de implantar 

Lajotamento, galerias para escoar água pluviais e algumas lombadas no decorrer desse 

mesmo lajotamento na estrada principal do bairro da Sanbra. (Conhecida como estrada 

da Maringá). Ofício de Ame Itapeva - Resposta ao Requerimento 18/2021 - 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. Ofício de 

Prefeitura Municipal de Itapeva encaminhando balancete da receita e despesa 

referentes aos meses de dezembro/2020 e janeiro/2021. PROPOSITURAS - Projeto 

de Lei: 18/2021 - Vereadora Débora Marcondes Silva Ferraresi - Dispõe sobre 

atendimento preferencial às pessoas com fibromialgia nos locais em que especifica com 
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placas de identificação e dá outras providências. 20/2021 - Vereadora Vanessa Valerio 

de Almeida Silva - “Autoriza o Executivo Municipal a celebrar convênio com clínicas 

médicas, visando a implantação do programa Meia-Consulta junto aos pacientes 

hipossuficientes do município e da outras providências”. 21/2021 - Vereador Célio Cesar 

Rosa Engue - CRIA O PROGRAMA DE HORTA SOLIDÁRIA URBANA NO MUNICÍPIO 

DE ITAPEVA - SP. Requerimento: 80/2021 - Vereadora Débora Marcondes Silva 

Ferraresi - Requer ao Senhor Mario Tassinari, DD Prefeito Municipal de Itapeva, para 

que informe se há possibilidade de criar um Programa social de limpeza de fossas que 

beneficie famílias de baixa renda. 81/2021 - Vereador Christian Wagner Nunes Galvão 

- Requer ao Sr. Prefeito que seja verificada a possibilidade e viabilidade de se construir 

uma escadaria ligando o final da rua João M. dos Santos, no Jardim Santa Rosa, à Rua 

Adil Bernardino, no Bairro São Miguel. Requer ainda informações sobre a possibilidade 

de lajotamento/pavimentação da Rua São Judas Tadeu. 82/2021 - Vereadora Lucimara 

Woolck Santos Antunes - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, junto ao setor competente, 

sobre possibilidade de implantação de iluminação pública na Rua: Francisco Alves 

Quaresma, no conjunto Habitacional São Camilo, que faz extensão ao Bairro Vila Boava. 

83/2021 - Vereadora Lucimara Woolck Santos Antunes - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, 

junto ao setor competente, estude a possibilidade de providenciar o término da 

pavimentação das seguintes Ruas: Elídia Barantcha Bicuda, José Alessandro G. Dos 

Santos, Água Viva, Edmundo Maluf, Frutuoso de Melo Pimentel, continuação da rua 

Pedro de Almeida Ramos do Bairro  Jardim Bonfiglioli. E Ruas: Dirce C. De Almeida, 

Benedito dos S. Vieira, Antônio Luiz Rosa e José Loureiro do Bairro Santa Maria. 

84/2021 - Vereador Ronaldo Pinheiro da Silva - REQUER ao Executivo Municipal, nos 

termos regimentais, que envide estudos e informe a possibilidade de apresentar Projeto 

de Lei à esta Colenda Edilidade para reajuste do salário dos Técnicos e Auxiliares de 

Enfermagem, seguindo PL n° 2564/2020, que tramita no Senado Federal, e determina 

valor proporcional a 70% e 50% respectivamente, aos cargos citados em relação ao 

salário de Enfermagem. 85/2021 - Vereador Ronaldo Pinheiro da Silva - REQUER ao 

Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal que, através da Secretaria de Obras e da 

Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, nos termos regimentais, informe 

sobre as diligências relacionadas a Ponte da Usina da Barra, localizada no Bairro da 

Barra e que se encontra interditada pelo Ministério Público. 86/2021 - Vereador Gesse 

Osferido Alves - Requer o Sr. Prefeito, para que junto ao setor responsável, providencie 

o corte da árvore localizada na Rua Dona Júlia, na altura do número 341 no Jardim 

Virgínia. 87/2021 - Vereador Gesse Osferido Alves - Requer o Sr. Prefeito, para que 

junto ao setor responsável, providencie o corte da árvore localizada na Rua João Martins 
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de Melo Primo, na altura do número 143 no bairro Cecap 2. 88/2021 - Vereadora Áurea 

Aparecida Rosa - Requer à Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, sobre a 

prioridade de vacinar as pessoas com doenças crônicas em tratamento médico 

independente da idade. 89/2021 - Vereador Saulo Almeida Golob - REQUER ao 

Comutran que analise e informe a possibilidade de implantar faixa de pedestre elevada, 

na Rua Conchas cruzamento com a Rua Tatuí, acesso à EMEI Hélio de Morais, na Vila 

Aparecida. 90/2021 - Vereador Saulo Almeida Golob - Requer à Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos, para que envie informações sobre a possibilidade da inclusão de 

entrega de correspondência a domicílio no Condomínio Ouro Ville e no loteamento Ouro 

Ville (Próximo Condomínio Mon Blanc). 91/2021 - Vereadora Vanessa Valerio de 

Almeida Silva - Requer ao Excelentíssimo Sr. Prefeito informe sobre a possibilidade de 

o município aderir ao Programa Titula Brasil que versa sobre a implantação de núcleos 

municipais de Regularização Fundiária. 92/2021 - Vereador Julio Cesar Costa Almeida 

- Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, para que estude a possibilidade de trocar os postes de 

madeira, por poste de concreto da (Viela) que liga a rua Chile altura do nº 84, com a rua 

Itatiba, na Vila Boava. 93/2021 - 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 na Praça Carlos Flavio Vasconcelos, Parque São Jorge. 95/2021 - Vereador Mario 

Augusto de Souza Nishiyama - Requer ao Sr. Prefeito, para que junto ao setor 

responsável, informe sobre a possibilidade de pagar o vale transporte dos servidores 

públicos municipais em pecúnia, junto com o salário. 96/2021 - Vereador Mario Augusto 

de Souza Nishiyama - Requer ao Sr. Prefeito, para que junto ao setor responsável, envie 

para esta Egrégia Casa de Leis, Projeto de Lei para conceder isenção de ISS ou 

desconto de pelo menos 50% (cinquenta por cento) para advogados e advogadas que 

fazem parte do Convênio entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e a Ordem 

dos Advogados do Brasil, levando em consideração que a renuncia de receita é 

atribuição exclusiva do Chefe do Poder Executivo. Indicação: 11/2021 - Vereador 

Christian Wagner Nunes Galvão - Indica a extensão/complemento de uma tubulação de 

esgoto na Vila Vitória, numa área verde que fica adjacente às ruas Pedreiro Joaquim 

dos Santos e Santo Antônio de Catigeró. Indica ainda instalar um playground nesse 

mesmo local. 12/2021 - Vereadora Áurea Aparecida Rosa - Indica a prioridade de 

vacinar as pessoas com doenças crônicas em tratamento médico independente da 

idade. 13/2021 - Vereador José Roberto Comeron - Indica a reativação da Cozinha 

Comunitária. Vanessa Guari solicita dispensa da leitura. Presidência encaminha os 

Projetos de Lei 18, 20 e 21/2021 às Comissões Competentes para exarar seus 
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pareceres, e Requerimentos e Indicações à Secretaria Administrativa para providencias 

de costume. TEMA LIVRE: Aurea Rosa cumprimenta todos. Comenta convite que 

recebeu do executivo para audiência pública. Pede para que a presidência verifique a 

questão. Comenta sobre a saúde e os procedimentos necessários para o tratamento de 

câncer. Diz que tempo nesse tratamento é muito importante - Falha de transmissão – 

requer à presidência a possibilidade de repassar a sobra do dinheiro da câmara 

mensalmente à área da saúde. Diz que é uma fragilidade muito grande para todos, e 

requer muitos cuidados diários. Diz que a saúde é o mais importante e pede apoio de 

todos. Pede todos se unirem em prol da saúde da cidade e região. Debora Marcondes 

cumprimenta todos. Parabeniza vereador Marinho. Parabeniza Aurea por ser uma 

pessoa muito forte. Diz que saúde é prioridade. Comenta caso grave que recebeu. 

Comenta moção que apresentou pela comissão de direitos humanos. Diz que na 

próxima reunião será convidada a Secretária de Desenvolvimento e Comandante da 

Guarda Municipal. Comenta ligação da iluminação no Parque Longa Vida. Agradece 

pelo serviço. Comenta projeto de lei que protocolou juntamente com vereador Marinho 

sobre atendimento preferencial às pessoas com fibromialgia. Dá a sugestão de criar 

Comissão Especial de Enfrentamento ao COVID na Câmara. Relata que algumas 

comissões não estão passando o link e horário das reuniões para todos. Diz que gostaria 

de participar das comissões. Diz que comissão é aberta para a participação de todos. 

Pede para que seja passado o link das comissões. Comenta resposta que recebeu do 

executivo sobre plano de carreira e aumento no valor do vale alimentação. Comenta 

sobre o ‘vacinometro’ – portal de informações referentes a vacinação. Vanessa Guari 

cumprimenta todos. Dá seu apoio à vereadora Aurea. Diz que a causa da saúde merece 

a união de toda a região. Sobre o relato feito pela vereadora Debora, diz que é muito 

importante levar o caso aos corregedores da saúde. Comenta requerimento que 

apresentou sobre programa Titula Brasil. Comenta projeto de lei que apresentou visando 

a implantação do programa Meia-Consulta junto aos pacientes hipossuficientes do 

município. Agradece e parabeniza secretários Noel e Margarido pelos serviços 

realizados. Pede para população se conscientizar e tomar cuidados. Diz que é favorável 

à audiência do Fundeb, às 30 horas dos funcionários da saúde e ao plano de carreira 

de todos os servidores. Marinho Nishiyama cumprimenta todos. Agradece todos pela 

confiança. Comenta sobre a importância do cargo de corregedor. Comenta reunião 

realizada com transportadores de alunos. Diz que é necessário realizar alterações nos 

contratos. Relata que esteve na secretaria de obras tratando sobre demandas do 

município. Ronaldo Pinheiro cumprimenta todos. Comenta propositura que apresentou 

sobre profissionais da saúde. Pede apoio aos demais na causa. Sobre os 
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transportadores escolares, dá seu apoio à classe. Parabeniza vereador Marinho pela 

eleição. Dá seu apoio à vereadora Aurea. Júlio Ataíde cumprimenta todos. Dá seu apoio 

à vereadora Aurea. Comenta sobre profissionais da saúde.  Dá seu apoio à classe, que 

está na linha de frente. Pede empenho do executivo para regularizar a questão dos 

profissionais da saúde. Comenta propositura que apresentou solicitando a troca dos 

postes de madeira por poste de concreto da Viela que liga a rua Chile com a rua Itatiba, 

na Vila Boava. Pede para que o setor competente tome as providencias necessárias. 

Comenta pedido para troca das lâmpadas comuns, por iluminação em Diodo Emissor 

de Luz- LED na Praça Carlos Flavio Vasconcelos, Parque São Jorge. Comenta sobre 

situação dos brinquedos da praça Alceu de Souza, que está causando diversos 

acidentes nas crianças. Pede para que seja feita a manutenção ou retirada dos 

brinquedos danificados. Diz que apoia o vereador Andrei no pedido de audiência pública 

do Fundeb. Célio Engue cumprimenta todos. Faz sua homenagem à vereadora Aurea. 

Sobre os profissionais da área da saúde, dá seu apoio. Diz que todos os vereadores 

estão sensíveis à causa. Comenta projeto de lei que protocolou criando o Programa 

Horta Solidaria no município. Comenta sobre ponte do Bairro do Jaó, que está 

oferecendo risco.  Diz que os moradores do local estão enfrentando dificuldades com o 

programa merenda escolar, e que vai entrar em contato com secretários para verificar 

o caso. Relata sobre denúncias que recebeu e que encaminhou ao Ministério Público 

para que tomem as providencias necessárias. Andrei Muzel cumprimenta todos. Dá seu 

apoio à vereadora Aurea. Diz que a audiência pública do Fundeb será realizada. 

Comenta sobre a reunião da Comissão de Educação com participação da secretaria de 

educação, representantes Apeoesp, Fundeb e conselho municipal de educação 

tratando sobre a realização da audiência do Fundeb. Agradece a todos que apoiaram. 

Comenta pedido para instalação de Fórum Pró 16ª Região Administrativa. Diz que ainda 

não recebeu resposta do executivo em relação às respectivas prioridades dos 100 

primeiros dias de Governo 2021-2024. Diz que é necessário fiscalizar e entender o plano 

de governo. Comenta sobre a valorização dos profissionais da saúde. Dá seu apoio. 

Agradece pela implantação do centro de mídias para atender aos alunos do município. 

Gesse Alves deixa seus cumprimentos à vereadora Aurea. Parabeniza vereador 

Marinho pela eleição. Comenta sobre a saúde. Diz que apoia tudo que foi explanado 

pelos demais vereadores. Diz que é necessário priorizar a saúde. Diz que na área da 

saúde, o bom atendimento é fundamental. Diz ser favorável à fala do vereador Ronaldo 

em relação aos profissionais da saúde, pois sabe o valor dos profissionais. Sobre a 

educação, comenta a reunião que foi realizada. Diz que a audiência será realizada. 

Parabeniza vereador Andrei, presidente da comissão de educação. Tarzan deixa seus 
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cumprimentos à vereadora Aurea. Diz que a Câmara apoia a justa reivindicação dos 

servidores do município. Comenta as conquistas do estatuto do magistério e demais 

categorias. Diz que a prioridade é saúde e valorização dos servidores públicos 

municipais, sendo necessário encontrar uma equidade nos valores. Diz que é 

necessário ter o compromisso de destinar um porcentual maior do orçamento para a 

área da saúde. Cumprimenta vereador Célio pelo projeto apresentado. A presidência 

diz que a fala de cada vereador está sendo publicada nas redes sociais da câmara 

municipal. Agradece a audiência. ORDEM DO DIA: Leitura do Projeto de Lei Nº 

15/2021 - Vereador Julio Ataíde - Dispõe sobre denominação de Posto de Saúde da 

Família Padre Nazareno Benacchio, na Vila Isabel. Colocado em 1ª discussão: Júlio 

Ataíde diz que é motivo de muito orgulho apresentar o projeto. Comenta sobre o 

homenageado. Diz que essa é uma homenagem de toda a Paróquia. Célio Engue 

cumprimenta o vereador pela iniciativa. Tarzan cumprimenta o vereador pela iniciativa. 

Comenta sua relação e benfeitorias realizadas pelo homenageado. Gesse Alves 

cumprimenta o vereador pela iniciativa. Colocado em 1ª votação, foi aprovado por 

todos. Leitura do Projeto de Resolução Nº 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): “Em cada Sessão Legislativa o 

Vereador poderá apresentar até 5 (cinco) projetos de Concessão de Título de Cidadania 

e 1 (uma) Comenda”. Colocado em discussão única: Tarzan pede adiamento por 120 

dias, pois em seu entendimento é necessário fazer um estudo e não vê como oportuno 

no momento. Vanessa Guari diz que é possível fazer um acordo para que 

apresentassem as honrarias a partir de 120 dias. Debora Marcondes diz que a 

homenagem muitas vezes não é entregue no momento. Diz que cabe o bom senso de 

cada vereador. Dá seu voto favorável ao projeto e contrário ao adiamento. Pela ordem 

Tarzan diz que não entendeu a colocação da vereadora Vanessa e que a vereadora 

Débora não entendeu sua colocação. Diz que é inoportuno para o momento. Comenta 

sobre as homenagens regimentais. Andrei Muzel diz que a vereadora Vanessa deu um 

encaminhamento prático. Pedido de adiamento colocado em votação, pedido rejeitado 

com voto favorável de Aurea, Célio e Tarzan. Colocado em votação única, foi aprovado 

com voto contrário de Tarzan, Aurea e Célio. Leitura do Requerimento Nº 88/2021 - 

Vereadora Aurea Rosa - Requer à Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, sobre 

a prioridade de vacinar as pessoas com doenças crônicas em tratamento médico 

independente da idade. Colocado em discussão única: Aurea Rosa diz que está 

apresentando a propositura justamente para chamar a atenção para o caso. Diz que 

não tem essa discussão a nível nacional. Tarzan cumprimenta a vereadora. Diz que é 
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um tema que tem que ser discutido, e que é necessario priorizar pessoas com 

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

Requerimento Nº 90/2021 - Vereador Saulo Leiteiro - Requer à Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos, para que envie informações sobre a possibilidade da inclusão de 

entrega de correspondência a domicílio no Condomínio Ouro Ville e no loteamento Ouro 

Ville (Próximo Condomínio Mon Blanc).  Colocado em discussão única. Colocado em 

votação única, foi aprovado por todos.  MATÉRIA PARA A PRÓXIMA SESSÃO: Em 

2ª d/v: Projeto de Lei 15/2021. Dependendo dos Pareceres das Comissões: Em 1 ª 

d/v os Projetos de Lei: 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20 e 

21/2021; e Proposta de Emenda à LOM 1/2021. EXPLICAÇÃO PESSOAL: Debora 

Marcondes relata sobre a importância de participar das comissões. Diz que a comissão 

tem que ser transmitida para todos. Comenta sobre projeto apresentado pelo vereador 

Célio. Diz que a cidade tem duas hortas comunitárias. Diz ser totalmente favorável ao 

projeto 30 horas da saúde. Comenta sobre Fundeb. Aparte Ronaldo comenta sobre 

projeto de lei 2564/2020 que está tramitando no senado. Diz que falta vontade política 

para dar o amparo aos profissionais. Continua Débora dizendo que espera que o projeto 

seja encaminhado pelo executivo. Tarzan diz que a vereadora Débora foi feliz em sua 

fala em comentar sobre a importância de se fazer estudo da lei 173 e de deixar claro 

que o projeto de jornada é de iniciativa do executivo, não gerando falsa expectativa. 

Andrei Muzel diz que a audiência pública do Fundeb é um direito do conselho de ser 

participativo. Diz que não deixou expectativa de contrariedade à lei 173, mas sim uma 

preservação de direito. A presidência convida todos para reunião com prefeito e 

secretária de educação na segunda-feira, às 9h00. Nada mais havendo a tratar a 

Presidência convoca os vereadores para a 7ª Sessão Ordinária a ser realizada segunda-

feira, dia 22 de fevereiro, no horário regimental 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, 18 de fevereiro de 2021. 

 

ROBERTO COMERON 

PRESIDENTE 
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