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ATA DA 11ª SESSÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2022 

 

Aos catorze dias do mês de março do ano de 2022, no horário regimental, sob a 

presidência de José Roberto Comeron realizou-se a 11ª sessão ordinária do corrente 

exercício. Assinaram o livro de presença os vereadores: Andrei Alberto Müzel, Célio 

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

Ferraresi, José Roberto Comeron, Laercio Lopes, Lucimara Woolck Santos Antunes, 

Mario Augusto de Souza Nishiyama, Paulo Roberto Tarzã dos Santos, Ronaldo Pinheiro 

da Silva, Saulo Almeida Golob, Silvio Carlos Rezende de Lara e Vanessa Valerio de 

Almeida Silva. Ausência de: Áurea Aparecida Rosa e Gesse Osferido Alves. 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 10ª Sessão Ordinária realizada em 10 de março, foi aprovada. Correspondência 

recebida de diversos: Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao 

Requerimento 1107/2021 - Débora Marcondes - Requer ao Excelentíssimo Senhor 

Mário Sérgio Tassinari, Prefeito Municipal, e a Secretaria de Saúde, informações 

envolvendo a campanha “Novembro Azul”. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - 

Resposta ao Requerimento 9/2022 - Professor Andrei - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, 

junto ao setor competente, informações detalhadas quanto a organização, adaptação e 

funcionamento da Escola Municipal Cel. Acácio Piedade, alocada ao antigo prédio do 

Metodista. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 

30/2022 - Professor Andrei - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, junto ao setor competente, 

para que seja realizada limpeza da área verde/ externa da Escola Municipal Profª. 

Carlinda Gomes Rolim localizada no bairro do Jardim Grajaú. Ofício de Prefeitura 

Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 42/2022 - Vanessa Guari - Requer 

ao Exmo. Sr. Prefeito, junto ao setor competente que informe a se há data prevista para 

a retomada das obras de lajotamento no Bairro Parque Planalto. Ofício de Prefeitura 

Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 50/2022 - Gessé Alves - Requer ao 

Senhor Prefeito para que junto ao setor competente informe a possibilidade de ser 

realizada a revitalização da Praça Espiridião Lucio Martins, Vila Santana (em frente ao 

UPA). Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 53/2022 - 

Saulo Leiteiro - Requer ao Sr. Prefeito, com relação a RUA TEOFILO DAVID MUZEL, 

informações sobre a possibilidade de recapeamento asfáltico. Ofício de Prefeitura 

Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 66/2022 - Professor Andrei - Requer 

ao Exmo. Sr. Prefeito, junto ao setor competente, para que envide esforços a fim de 

apoiar a Associação de Desenvolvimento Comunitário do Bairro de Cima I. Ofício de 
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Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 71/2022 - Saulo Leiteiro - 

Requer ao Sr. Prefeito, com relação ao BAIRRO SERRINHA DA CONCEIÇÃO, 

Informações sobre a possibilidade de lajotamento ao redor da Praça Pública e em toda 

a sua extensão. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 

76/2022 - Lucinha Woolck - Requer ao Senhor Prefeito, junto ao setor competente, para 

que providencie a implantação de iluminação pública, na Rua: Osório Vieira de Almeida, 

(trecho que liga CDHU e Morada do Bosque), na Quadra 32, Morada do Bosque, Rua: 

Fabri dos Santos (quadra 33) Morada do Bosque. Ofício de Prefeitura Municipal de 

Itapeva - Resposta ao Requerimento 77/2022 - Gessé Alves - Requer ao Exmo. Sr. 

Prefeito, que junto ao setor competente se possível, providencie a troca das lâmpadas 

comuns, por iluminação em Diodo Emissor de Luz- LED, na Rua Coronel Levino Ribeiro 

(Próximo a academia da Tonha), Centro até a subida da Rua Santo Antônio de Catigeró, 

São Benedito. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 

83/2022 - Silvio Rezende - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, nos termos regimentais que 

junto ao setor competente se possível, providencie a instalação de iluminação em Diodo 

Emissor de Luz- LED, nos playgrounds, no Residencial Morada do Bosque. 

PROPOSITURAS. Projeto de Lei: 29/2022 - Vereador Ronaldo Pinheiro - Dispõe sobre 

o procedimento para a instalação de infraestrutura de suporte para Estação 

Transmissora de Radiocomunicação - ETR autorizada pela Agência Nacional de 

Telecomunicações - ANATEL, nos termos da legislação federal vigente. 30/2022 - 

Vereador Tarzan - Dispõe sobre denominação de Nilsalina Camargo França – Dona 

Nilza, a Residência Inclusiva localizada no CDHU - Conjunto Habitacional Paulina de 

Moraes. 31/2022 - Vereador Ronaldo Pinheiro - Institui no Calendário Oficial de Eventos 

do Município de Itapeva, a “Semana Municipal do Empreendedorismo”, e dá outras 

providências. 32/2022 - Vereador Celinho Engue - Institui no âmbito do Município de 

Itapeva a “Escola Afetiva”. 34/2022 - Prefeito Dr Mario Tassinari - Dispõe sobre a criação 

do cargo em comissão de coordenador técnico da área médica, da unidade 

especializada em urgência e emergência SAMU regional de Itapeva e CRIA a referência 

16AIII na tabela A da lei municipal nº 1.811, de 3 de julho de 2002". Requerimento: 

126/2022 - Vereadora Débora Marcondes - Requer ao Sr. Prefeito, para que junto ao 

setor responsável, seja estudado um projeto para implantação de cartão de crédito 

consignado. 127/2022 - Vereadora Vanessa Guari - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, junto 

ao setor competente viabilize a pavimentação por lajotamento nas ruas Valter Tavares 

dos Santos, João Antunes dos Santos e Ney da Silva Gomes no Distrito Industrial. 

128/2022 - Vereadora Vanessa Guari - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, junto ao setor 

competente possibilite a poda de arvore na esquina da rua Ariovaldo Marques com a 
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rua Sinhô de Camargo ao lado do Mercado do Produtor e ao World Veterinary Center. 

131/2022 - Vereadora Lucinha Woolck - Requer ao Sr. Prefeito para que, junto ao setor 

responsável, a revitalização em toda extensão do canteiro central da Avenida Gastão 

Mesquita Filho, Jardim Maringá. 133/2022 - Vereador Silvio Rezende - Requer ao Exmo. 

Sr. Prefeito, que junto ao setor competente, informe a possibilidade de elaborar Projeto 

de Lei concedendo incentivo fiscal e Cessão de terreno para atrair empresas e indústrias 

a se instalarem em Itapeva, tendo em vista que referido projeto é de iniciativa privativa 

do Poder Executivo. 134/2022 - Vereador Silvio Rezende - Requer ao Exmo. Sr. 

Prefeito, nos termos regimentais que junto ao setor competente, informe sobre a 

possibilidade de adotar as providências necessárias para criação de um plano de 

carreira do quadro de Apoio Escolar, no Município de Itapeva. 135/2022 - Vereador 

Christian Galvão - Requer ao DEMUTRAN, informações sobre a possibilidade de 

implantação de um sistema semafórico no cruzamento da Rua Itaberá com a Rua 

Professor João Santana, na Vila Bom Jesus. 136/2022 - Vereadora Lucinha Woolck - 

Requer o Exmo. Sr. Prefeito, para que junto ao setor competente, à possível perfuração 

de um poço artesiano e iluminação pública no Bairro São Sebastião (entrada do Capim 

guiné, Bairro Taquariguaçu) e extensão de iluminação no Bairro das Pedras (logo na 

entrada do bairro a primeira rua paralela com a igreja católica). 137/2022 - Vereador 

Saulo Leiteiro - Requer ao Sr. Prefeito com relação a ESTRADA DO BAIRRO DO 

BAIXADÃO, que faz a ligação da ESTRADA MARIO NISHIYAMA (ESTRADA DA 

MARINGÁ) com a ESTRADA DA CACHOEIRA, a possibilidade de ALARGAMENTO DA 

ESTRADA e IMPLANTAÇÃO DE BACIAS DE CONTENÇÃO no decorrer dessa estrada. 

138/2022 - Vereador Professor Andrei - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, junto ao setor 

competente, informações detalhadas quanto ao índice do ciclo de alfabetização/alunos 

mediante o impacto da pandemia e programas/projetos para a respectiva demanda. 

139/2022 - Vereador Saulo Leiteiro - Requer ao Sr. Prefeito, com relação a ESTRADA 

DO BAIRRO DA CACHOEIRINHA, a qual se inicia na RODOVIA PEDRO RODRIGUES 

GARCIA, passando pela VILA RICA, BAIRRO CACHOEIRINHA seguindo até a 

ESTRADA MARIO NISHIYAMA (ESTRADA DA MARINGA) a possibilidade de 

alargamento, abaulamento e enchimento desde a IGREJA CCB CACHOEIRINHA até a 

estrada da Maringá. 140/2022 - Vereador Marinho Nishiyama - Requer ao Sr. Prefeito, 

para que, junto ao setor responsável, informe sobre a possibilidade de intensificar o 

patrulhamento da Guarda Civil Municipal na região central, principalmente próximo as 

agências bancárias. 141/2022 - Vereador Marinho Nishiyama - Requer ao Sr. Prefeito, 

para que, junto ao setor responsável, informe sobre a possibilidade de criar um prêmio, 

a ser pago em pecúnia para os servidores públicos municipais que trabalharam 
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ininterruptamente durante o recesso municipal. Proposição de Honraria: Comenda 

Antônio Furquim Pedroso da Ordem e do Mérito de Itapeva. Autor: vereador Celio 

Engue. A Presidência nomeia os vereadores Saulo, Vanessa e Silvio para comporem a 

Comissão de Honraria. A Presidência encaminha os Projetos de Lei 29, 30, 31, 32 e 

34/22 às Comissões Competentes para exararem seus pareceres e os Requerimentos 

e Indicações à Secretaria Administrativa para as providências de costume. TEMA 

LIVRE: Ver. Marinho Nishiyama destaca sua participação nas reuniões de comissões 

de hoje. Relata a retirada de lajotas já há algum tempo e não foi feito o asfalto em ruas 

do Jardim Europa. Questionou o destino das lajotas, que a Secretária Kelly disse que 

estava com ela, que posteriormente contatou secretário de Obras o qual informou que 

em alguns pontos seriam necessárias melhorias/preparo no solo, o que dependeria do 

tempo (clima) para início dos trabalhos. Cita a ata/licitação para a obra, que será 

discutida posteriormente. Pela Agricultura, explica sobre a pauta do retorno da feira para 

a praça de Eventos. Relata sua visita à feira de sábado e as mudanças que ocorrerão, 

que houve diminuição de feirantes. Relata requerimento à GCM sobre policiamento na 

área central; comenta sobre ações da GCM na detenção de autor de furto. Ver. Vanessa 

Guari relata que foi procurada por morador da rua Inglaterra, questionando sobre 

continuidade de obra no local, que coletou informações junto ao secretário Wilhen, o 

qual esclareceu sobre o ocorrido. Agradece o secretário Robson por atenção a quadra 

e praça da Bela Vista, referente a iluminação. Agradece secretário Margarido sobre 

pavimentação de ruas do Parque Industrial e que solicitou para outras ruas. Agradece 

o secretário Luiz Tassinari por demanda atendida de forma agilizada. Destaca a 

importância da implantação de um centro municipal de atendimento a crianças com 

autismo. Agradece a equipe de secretários por atendimento ágil a demandas diversas 

da população. Comenta sobre trabalhos do Demutran. Relata seu trabalho no gabinete 

e nas ruas. Ver. Saulo comenta sobre anel viário na região do jardim Maringá e empresa 

Maringá, para desafogar o trânsito de caminhões, atendendo a área industrial. Aparte 

ver. Vanessa parabeniza o vereador; agradece a GCM por presença na Av. Vaticano, 

orientando sobre proibição do tráfego de caminhões nessa via. Aparte Ver. Tarzan 

parabeniza o ver Saulo; diz que conhece o trecho; indaga se o prefeito fará com recursos 

próprios. Saulo diz que sim e que há diversas empresas dispostas a colaborar. Ver. 

Tarzan diz que o caminho é esse. Saulo mostra cartaz e divulga o Projeto Mulheres de 

Peito, voltado ao atendimento de mamografia em Itapeva. Ver. Tarzan comenta sobre 

reuniões de hoje. Cumprimenta os vereadores Saulo e Marinho por apresentar 

propostas. Explana sobre a feira e possibilidade de mudar para rua Teófilo David Muzel. 

Discorre sobre o tema e suas possibilidades. Comenta sobre a composição das 

https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/24285/
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comissões e da suplência. Explana sobre discussão de ideias. Diz que acredita que em 

breve o município irá adquirir um mamógrafo; destaca o trabalho em equipe. Fala sobre 

respeitar os projetos dos pré-candidatos, sem querer antecipar a eleição de 2024. 

Comenta sobre números eleitorais e candidatos; que cada grupo tem seus projetos; fala 

de agenda propositiva, que críticas não são pessoais ao Executivo. Reafirma a questão 

de lugar da feira. Ver. Débora Marcondes – fala sobre falta de passagem de máquina 

na Água Quente e Tamanduá; que o Bairro dos Pintos está intransitável; Taquariguaçu 

e Cachoeiras são locais que necessitam de melhorias. Relata contato de pessoas da 

Agrovila sobre lâmpadas queimadas e transporte de alunos. Agradece secretário 

Robson sobre parquinho na praça de Upa, Praça de eventos e outros. Comenta sobre 

troca de alvará e novas condições de trabalho dos taxistas por conta de taxímetro; fato 

que havia sido derrubado por decreto da câmara. Fala sobre redutor de velocidade nas 

ruas Brasília com Laudelina de Melo, o qual aguarda processo licitatório. Aparte Ver. 

Marinho fala de lista que recebeu na qual contempla redutor para essa rua. Ver. Débora 

fala da demora. Comenta que também solicitou o programa Mulheres de Peito ao Dep. 

Marco Vinholi, que a ver. Aurea também solicitou esse projeto; que outros municípios 

também serão atendidos por esse mutirão. Comenta pedido de servidores públicos 

sobre implantação de cartão de crédito consignado, com juros menores. Diz que o 

prefeito devia avaliar a possibilidade. Fala sobre feira de adoção na Praça do Tropeiro. 

Fala de emenda do Samuel Moreira, 200 mil reais, para pavimentação do Parque 

Cimentolândia; o qual encaminhará mais 500 mil para Itapeva. Relata emendas de mais 

1,4 mi com deputados Floriano e João Cury na época, para reforma de escolas 

estaduais e outros. Ver. Christian Galvão esclarece sobre lajotas no Jardim Europa, 

sobre verba separada, que falou anteriormente com secretário Wilhen, que ele se 

enganou na pressa de elucidar a questão, trazendo informação inverídica, confundindo 

prints. Que a informação correta é como a ver. Vanessa explicou (a obra será retomada 

em breve). Ver. Ronaldo relata sobre a reunião da comissão de Obras e a pauta 

discutida; que todas as denúncias recebidas serão analisadas. Explana também sobre 

a reunião pela Agricultura com os feirantes e seus desdobramentos. Comenta sobre 

recomendação do MP acerca dos diretores regionais; relata que Bairro do Tomé, 

Pacovinha, os quais estão com problemas nas estradas rurais; assim como Macucos e 

outros. Destaca que o Executivo deveria dar atenção também à zona rural, ainda que 

sem os diretores regionais. Fala de seus projetos de leis constante da pauta de hoje. 

Explana sobre aspectos da lei orçamentária, que espera que em 2022 o executivo 

implante ações para geração de emprego. Comenta sobre seu projeto de lei para 

implantação da rede 5G em Itapeva; discorre sobre aspectos burocráticos dessa 
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questão e sua relevância. Ver. Celinho Engue fala de seu projeto sobre escola afetiva, 

explicando-o aos demais. Comenta sobre ocorrências e do serviço psicológico em 

âmbito municipal, que esse projeto vem de encontro a esse tema. Relata visita com 

Leonardo Tassinari ao bairro Alto da Brancal e outras localidades, contatando lideranças 

e moradores. ORDEM DO DIA: Leitura do Projeto de Lei Nº 15/2022 - Prefeito Dr Mario 

Tassinari - Ratifica o protocolo de intenções celebrado pelos municípios de Barra do 

Chapéu; Bom Sucesso de Itararé; Buri; Campina do Monte Alegre; Capão Bonito; 

Guapiara; Itaberá; Itapirapuã Paulista; Itapeva; Itararé; Nova Campina; Ribeira; Ribeirão 

Branco; Ribeirão Grande; Riversul; Taquarivaí, visando a construção do consórcio de 

desenvolvimento das regiões sul e sudoeste do Estado de São Paulo - CONDERSUL. 

Em 2ª discussão, ver. Tarzan discorre sobre a implantação do Consórcio e questões 

financeiro-administrativas. Comenta sobre evento do CONDERSUL na Câmara 

amanhã. Ver. Vanessa pede que convites sejam repassados aos gabinetes. Ver. Débora 

fala sobre o uso do painel luminoso da Câmara com agenda da semana. Presidente 

Comeron diz que reativará esse serviço. Em 2ª votação, foi aprovado por todos. 

Leitura do Projeto de Lei Nº 17/2022 - Vereador Laercio Lopes - “Declara de Utilidade 

Pública a A FUT SOCIAL - ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA”. Em 2ª discussão e votação, 

foi aprovado por todos. MATÉRIA PARA PRÓXIMA SESSÃO: Dependendo dos 

Pareceres das Comissões: Em 1 ª d/v: Projetos de Lei: 137, 196, 200, 203, 204, 205, 

214, 217/2021, 05, 06, 07, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 

31, 32 e 34/2022. EXPLICAÇÃO PESSOAL: Ver. Tarzan fala sobre disposição de 

trabalho do prefeito Mario Tassinari, sem preocupação com ano eleitoral. Relembra 

licitação para troca de lâmpadas de led, em grande escala. Destaca planejamento e 

prioridade. Cita que em sua vila ninguém aprova os containers de coleta de lixo; que é 

um fato a ser revisto. Explana sobre coleta seletiva. Destaca sobre a próxima reunião 

de obras com secretário de Finanças e outras posteriores. Fala da cobrança da ver. 

Débora para abrir estrada, e aspectos práticos de trabalho, sem politicagem; comenta 

de patrol parada por 3 meses no Jaó e utilização de caminhão para transporte de pedras. 

Fala sobre serviços à população, citando o exemplo do CEO e sua demanda, que as 

vezes parece estar baixa. Comenta sobre reclamações diversas dos processos de 

licitações e sua agilidade. Fala da relutância do executivo em não realizar concurso para 

algumas áreas defasadas (cita secretaria de Meio de Ambiente). Ver. Andrei Muzel 

comenta sobre o rateio do FUNDEB, que acontecerá no mês de abril, através de projeto 

de lei que permitirá o pagamento ao QAE. Convoca comissão de Educação para reunião 

quarta-feira, pauta evasão escolar na pandemia da covid. Fala de ficha de informação 

e acompanhamento dos alunos. Fala da demanda das crianças especiais e educação 
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inclusiva, que contará com profissionais e secretaria da Pasta na reunião. Relata o 

aumento dos casos de crianças com TEA; da importância do tema levantado pela ver. 

Vanessa sobre do centro de atendimento. Fala sobre o funcionamento das comissões, 

que poucas pessoas sabem como é; que as comissões vão além de análise e relatorias 

de projetos de leis; fala sobre divulgação das reuniões. Fala de lembrança de reunião 

enquanto secretário, acompanhado de profissionais, de ocasião que vereadores 

estranharam a quantidade de participantes. Convida todos os cidadãos a participarem 

das reuniões. Presidente Comeron explica que alguns funcionários estão de licença 

médica. Ver. Vanessa sugere contratação emergencial de profissional de imprensa. Ver. 

Débora Marcondes diz achou pouco o valor investido do rateio do FUNDEB que foi 

investido; que dos 6 milhões que sobraram, apenas 1 milhão foi distribuído, em sua 

opinião foi muito pouco. Aparte ver. Ronaldo diz que quinhentos reais foi uma espécie 

de cala boca. Debora comenta de requerimento sobre autismo que ela fez em momento 

anterior, destacando sua importância e sua luta por essa causa. Fala sobre evasão 

escolar. Explana sobre motivos que provocam isso. Fala sobre esgotar recursos 

escolares nessa área, em razão desses acompanhamentos. Comenta sobre trabalhos 

realizados enquanto conselheira tutelar, com envolvimento de toda rede. Aparte ver. 

Andrei diz respeitar a opinião da vereadora; que ele também não foi chamado para 

reunião da prefeitura; sugere reunião e esforços pela comissão de Direitos Humanos e 

reunião conjunta das comissões. Fala sobre adoção de políticas públicas e que já houve 

esgotamento das possibilidades escolares; relata caso de desentendimento entre 

família e escola. Ver. Débora diz para chamar também o conselho tutelar e CRAS para 

enfrentamento de situações que dão causa à evasão escolar. Ver. Marinho Nishiyama 

comenta sobre trabalhos da comissão de Legislação, a qual está com 30 projetos em 

tramitação referente a 2021 e que de 2022 são 22; discorre sobre o teor destes. Explana 

sobre a tramitação dos processos legislativos e os prazos relacionados; sobre o teor, o 

trabalho e a votação das comissões. Ver. Vanessa Guari convida e comunica todos 

sobre a inauguração da escola de gastronomia, na próxima quarta, no Mercadão 

Municipal. Agradece a realizadora do evento e relata sobre participantes dos cursos. 

Comenta sobre a situação de algumas estradas rurais em razão de chuvas em grande 

escala. Comenta sobre o diretor do distrito Guarizinho, o qual trabalha muito. Aparte ver. 

Ronaldo diz saber do trabalho do diretor; que gostaria de atenção também para lugares 

sem diretores. Vanessa destaca o trabalho em conjunto para reconstrução de outras 

subprefeituras e dificuldades de investimentos em todos os distritos. Fala da logística 

para uso de máquinas. Parabeniza o ver Andrei pelos estudos e conquista em relação 

ao FUNDEB. Fala que citou requerimento errado sobre o autismo, que o dela é para 
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atendimento de todas as idades; que há muitos transtornos em outras áreas; que a 

demanda é muito grande. Faz crítica que a seleção de profissionais deveria ocorrer em 

dezembro; cita trabalho da APAE e CEAPEM. Presidente Comeron comenta sobre a 

inauguração da escola de gastronomia e do trabalho realizado pela então cozinha 

comunitária no fornecimento de almoço a preços populares; pede ao prefeito que reative 

esse serviço. Comenta sobre o projeto escola do governo, quando ele prefeito, que 

auxiliava na graduação de funcionários. Fala sobre reativar o programa cesta verde. 

Aparte ver. Vanessa diz lembrar que quando a cozinha comunitária encerrou atividades, 

os equipamentos ficaram com a APAE. Parabeniza o ver. Andrei por incentivar as 

pessoas a participar das reuniões. Ver. Débora fala sobre a transmissão das comissões. 

Vanessa fala sobre adequações se for o caso, contratação emergencial. Ver. Marinho 

justifica a não transmissão das últimas reuniões da legislação. Ver. Vanessa fala sobre 

concurso, incluindo um ATL. Presidente Comeron diz que solicitou estudo jurídico. 

Ronaldo fala que a prefeitura não teria aplicada nada em prol às pessoas com 

deficiência. Nada mais havendo a tratar a Presidência convoca os vereadores para a 

12ª Sessão Ordinária a ser realizada quinta-feira, dia 17 de março, 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, Plenário, 14 de março de 2022. 
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