
Câmara Municipal de Indaiatuba
Estado de São Paulo

ATA DA 25ª SESSÃO ORDINÁRIA - 17/09/2018

Às 1800 horas do dia 17 de setembro de 2018, nesta cidade de  Indaiatuba,
Estado de São Paulo, no edifício sede da Câmara Municipal de Indaiatuba, sito
à  Rua Humaitá, 1167 - Centro, realizou-se a  25ª Sessão Ordinária, presidida
pelo  Senhor  HÉLIO  ALVES  RIBEIRO e  secretariada  pela  2ª  secretária,
Vereadora  Silene  Silvana  Carvalini, havendo  “quorum"  regimental  com  a
presença  e  11  Vereadores:  ADEILSON  PEREIRA  DA  SILVA,  ALEXANDRE
CARLOS  PERES,  ARTHUR  MACHADO  SPINDOLA,  CÉLIO  MASSAO
KANESAKI,  EDVALDO  BERTIPAGLIA,  HÉLIO  ALVES  RIBEIRO,  JOÃO  DE
SOUZA NETO, LUIZ ALBERTO PEREIRA, LUIZ CARLOS DA SILVA, RICARDO
LONGATTI  FRANÇA,  SILENE  SILVANA  CARVALINI,  estando  ausente  o
Vereador Luiz Carlos Chiaparine. Após a leitura do texto bíblico pelo Vereador
Edvaldo  Bertipaglia  (Para  se  conhecer  a  sabedoria  e  a  instrução;  para  se
entenderem,  as  palavras  da  prudência.  Provérbios  1,  Versículo  2),  o  Sr.
Presidente cumprimentou e agradeceu a presença do Sr. Wilson Tomaseto. Em
seguida passou para o  EXPEDIENTE, que constou do seguinte:
Após a leitura, colocada em votação a Ata da 24ª sessão ordinária, realizada
aos 10/09/2018, foi APROVADA sem emendas ou retificações.
Após procedeu-se a leitura em bloco de todas as INDICAÇÕES apresentadas
na presente sessão: Nº 1215/18 - EDVALDO BERTIPAGLIA - Realizar estudo
sobre a possibilidade de disponibilização de triciclos manuais  (handbikes),
para  portadores  de  necessidades  especiais  locomotoras,  nos  pontos  do
Ecobike;  Nº 1269/18 -  LUIZ ALBERTO PEREIRA -  Determinar  a Secretaria
competente  para  a  construção de ciclo  faixa  (pintura  refletiva)  na  Avenida
Presidente  Vargas  e  Presidente  Kennedy;  Nº  1270/18 -  LUIZ  ALBERTO
PEREIRA -  Realizar  a  colocação  de  placas  indicativas  no  bairro  Jardim
Paulista; Nº 1271/18 - SILENE SILVANA CARVALINI - Implantar um redutor de
velocidade  na  Rodovia  Cônego  Cyriaco  Scaranello  Pires,  em frente  ao  nº
473;  Nº  1272/18 -  SILENE  SILVANA  CARVALINI  -  Viabilizar  o  concurso
cultural, em parceria com as Secretarias de Saúde e Educação nas escolas
do ensino municipal, para dar nomes aos mascotes da saúde;  Nº 1273/18 -
HÉLIO  ALVES  RIBEIRO  -  Mudar  a  rotatória  localizada  em  frente  a
Comunidade Negra de Indaiatuba (CONI); Nº 1274/18 - ARTHUR MACHADO
SPINDOLA  -  Proibir  a  comercialização  de  Foie-Gras  no  município  de
Indaiatuba; Nº 1275/18 - ARTHUR MACHADO SPINDOLA - Realizar estudos
para a utilização de drones na fiscalização de imóveis e combate ao mosquito
Aedes Aegypti; Nº 1276/18 - ARTHUR MACHADO SPINDOLA - Desenvolver o
projeto 'Adote uma lixeira',  aumentando o número de lixeiras no centro da
cidade e possibilitando pequenos comerciantes a divulgarem sua empresa;
Nº 1277/18 - EDVALDO BERTIPAGLIA - Realizar estudo buscando efetuar a
duplicação da ponto localizada na Alameda Irmãos Bannwart (Helvétia);  Nº
1278/18 -  EDVALDO  BERTIPAGLIA  -  Interceder  junto  a  empresa  de
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transporte público,  com o objetivo de aumentar  as alternativas de horários
para o bairro Vale do Sol; Nº 1279/18 - EDVALDO BERTIPAGLIA - Asfaltar o
trecho  da  Rua  Catuari,  no  Jardim  Umuarama;  Nº  1280/18  -  EDVALDO
BERTIPAGLIA - Reforçar a iluminação nas proximidades do prédio da FIEC,
no  bairro  Cidade  Nova;  Nº  1281/18 -  EDVALDO  BERTIPAGLIA -  Criar  a
'Patrulha  Maria  da  Penha',  que  atuará  na  proteção,  prevenção,
monitoramento  e  acompanhamento  das  mulheres  vítimas  de  violência
doméstica ou familiar; Nº 1282/18 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Realizar
estudos  para  criação  e  implementação  do  'Orçamento  Participativo'  em
Indaiatuba;  Nº 1283/18 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Interceder junto a
Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU) para a criação de
linha  complementar  para  o  trajeto  intermunicipal  Indaiatuba-Campinas;  Nº
1284/18 -  RICARDO LONGATTI  FRANÇA -  Realizar  reformas no percurso
que  dá  acesso  do  bolsão  de  estacionamento,  na  Rua  das  Camélias,  à
entrada  do  Parque  Mall,  na  Rua das  Primaveras;  Nº 1285/18 -  RICARDO
LONGATTI FRANÇA - Realizar estudo para a digitalização do Arquivo Público
Municipal 'Nilson Cardoso de Carvalho';  Nº 1286/18 - RICARDO LONGATTI
FRANÇA  -  Realizar  estudos  para  disponibilização  de  'Vale-Livro'  para
estudantes da rede municipal de ensino; Nº 1287/18 - RICARDO LONGATTI
FRANÇA - Instalar uma Academia ao Ar Livre na Praça Acrísio de Camargo,
localizada no bairro  Jardim Pau Preto;  Nº 1288/18 -  RICARDO LONGATTI
FRANÇA - Instalar postes de iluminação na Avenida Padre Arthur Lupurine
Sampaio, bem como a realização de estudos para a melhoria da iluminação
do Jardim Residencial Veneza; Nº 1289/18 - ALEXANDRE CARLOS PERES -
Criar, disponibilizar e divulgar número de Whatsapp para a Guarda Civil  de
Indaiatuba receber denúncias e ter auxílio nas investigações;  Nº 1290/18 -
ALEXANDRE CARLOS PERES - Implantar Ecoponto próximo ao condomínio
Vitória Régia, na Avenida Josué Ferreira Dias;  Nº 1291/18 -  HÉLIO ALVES
RIBEIRO  -  Colocar  faixa  de  pedestres  ou  faixa  elevada  na  Avenida
Presidente  Vargas,  altura  da  concessionária  Balilla  e  Ford;  Nº  1292/18 -
CÉLIO MASSAO KANESAKI - Instalar um Ecoponto de lixo no bairro Jardim
Montreal,  nas  proximidades do  Condomínio  Montreal;  Nº 1293/18 -  CÉLIO
MASSAO KANESAKI - Efetuar a repintura de sinalização de solo na extensão
do bairro  Jardim Oliveira  Camargo;  Nº 1294/18 -  ADEILSON PEREIRA DA
SILVA - Tornar sentido único a Rua Carlos Alberto Bull, Jardim Monte Verde;
Nº 1295/18 - ADEILSON PEREIRA DA SILVA - Instalar uma ronda ostensiva
da  Guarda  Civil  no  Parque  Corolla,  Jardim Morada  do  Sol;  Nº  1296/18 -
ADEILSON PEREIRA DA SILVA - Solicitar junto à Caixa Econômica Federal, a
inclusão do programa 'Cartão Reforma', para as famílias de baixa renda de
Indaiatuba;  Nº 1297/18 - ADEILSON PEREIRA DA SILVA - Efetuar a limpeza
do lago localizado no Jardim Monte Verde;  Nº 1298/18 -  JOÃO DE SOUZA
NETO - Realizar estudo técnico sobre a possibilidade de construção de uma
alça de acesso que facilite a entrada no Museu da Água; Nº 1299/18 - JOÃO
DE SOUZA NETO -  Verificar  a possibilidade de colocação de um elevador
adaptado para  deficientes  físicos  ou pessoas  com mobilidade reduzida  na
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recepção da Prefeitura Municipal que dê acesso ao Gabinete do Sr. Prefeito;
Nº 1300/18 - JOÃO DE SOUZA NETO - Implantar uma rampa de skate, um
playground e uma pista de caminhada na Rua Paulo Canil, no Vale do Sol, na
Praça ao lado da Academia da Terceira Idade; Nº 1301/18 - JOÃO DE SOUZA
NETO - Criar um Departamento de Agricultura e Pecuária; Nº 1302/18 - LUIZ
CARLOS  DA  SILVA -  Efetuar  a  pintura  de  faixas  de  pedestres  na  Rua
Custodio Candido Carneiro, próximo ao nº 188;  Nº 1303/18 - LUIZ CARLOS
DA  SILVA -  Colocar  lixeiras  ao  redor  do  lago  e  área  verde  do  Parque
Ecológico  no trecho que fica  em frente  ao Colégio  Objetivo;  Nº 1304/18 -
LUIZ CARLOS DA SILVA - Realizar operação tapa buraco na Rua Cinco de
Julho, próximo ao nº 700; Nº 1305/18 - LUIZ CARLOS DA SILVA - Diversificar
a forma de fazer a matrícula do Esporte Cidadão; Nº 1306/18 - LUIZ CARLOS
DA  SILVA -  Realizar  operação  tapa  buraco  na  Rua  Humaitá,  altura  do
Cemitério.; Nº 1307/18 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Implantar um PCM -
Plano Comunitário Municipal no bairro Chácaras Alvorada para execução de
pavimentação  asfáltica.  A  seguir  usaram  da  palavra  para  dar  enfase  a
indicações de suas autorias os Vereadores: Adeilson Pereira da Silva, Edvaldo
Bertipaglia, Alexandre Carlos Peres, Ricardo Longatti França, Arthur Machado
Spindola, João de Sousa Neto e o Sr. Presidente. As indicações serão enviadas
ao  Executivo  Municipal,  através  do  Departamento  de  Expediente,  conforme
previsto no Regimento Interno.
Foi  lido  o  REQUERIMENTO  Nº  22/18 -  ALEXANDRE  CARLOS  PERES  -
Requer informações se houve exoneração (ões) de funcionários em comissão
vedados pela 'Lei Municipal da Ficha Limpa', uma vez que o prazo para tal
ação venceu em 10 de setembro de 2018.
Com a palavra o Vereador Luiz Alberto Pereira solicitou VISTAS por 7 dias.
Colocado em votação o pedido de VISTAS foi APROVADO.
As MOÇÕES foram lidas em bloco: 
Nº 201/18 - LUIZ CARLOS DA SILVA - Congratulações ao Presidente Marcelo
da  Silva  e  sua  equipe  de  Futebol  Mastiga  Samba,  pela  conquista  do
Bicampeonato  Amador  de  Indaiatuba,  realizado  pela  Liga  Regional
Desportiva Indaiatubana (LIDI), conquistado em 09 de setembro de 2018; Nº
210/18 - EDVALDO BERTIPAGLIA - Congratulações a Marco Bertolani, pela
idealização do projeto SPIDER KIDS; Nº 212/18 - LUIZ CARLOS DA SILVA -
Congratulações ao Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas (COMAD),
pela realização da 7ª Edição do Curso Gratuito de Agentes Multiplicadores na
Prevenção do Uso de Drogas
A  seguir  usaram  da  palavra  para  parabenizar  os  homenageados  e
principalmente para dar destaques as de suas autorias, fazendo-lhes elogios e
enfatizando o porque das merecidas homenagens os Vereadores: Luiz Carlos
da Silva, Edvaldo Bertipaglia e o Sr. Presidente, que finalizou parabenizando
todos os homenageados. 
Colocadas em votação as MOÇÕES foram APROVADAS.
A sessão prosseguiu e antes de iniciada a leitura das matérias apresentadas, a
pedido do autor foi RETIRADO DA LEITURA o Projeto de Lei 113/18 - JOÃO
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DE SOUZA NETO,  JORGE LUIS  LEPINSK -  Dispõe  sobre  a  autorização,
comercialização,  propaganda  e  consumo  de  bebida  alcoólica  em eventos
esportivos nos estádios de futebol, arenas e ginásios esportivos, localizados
no município de Indaiatuba. 
A sessão prosseguiu com a leitura das seguintes proposições:
Projeto de Lei Complementar 4/18 - EXECUTIVO MUNICIPAL - Dispõe sobre
a criação de cargos e dá nova redação aos anexos da Lei Complementar nº
11, de 14 de dezembro de 2010, que institui plano de cargos e salários da
administração direta do município de Indaiatuba, e dá outras providências. O
projeto lido foi enviado para as Comissões Permanentes a ele pertinentes para
os devidos pareceres, conforme previsto no Regimento Interno da Casa.
A Mesa da Câmara apresentou Requerimento de Urgência Especial ao Projeto
de Lei nº 227/2018. Lido e colocado em votação, o requerimento de Urgência
Especial foi APROVADO. 
Finalizado o EXPEDIENTE e tendo a 2º Secretária, Vereadora Silene Silvana
Carvalini,  feito  a  chamada  e  constatado  a  presença  de  11 Vereadores:
ADEILSON  PEREIRA  DA  SILVA,  ALEXANDRE  CARLOS  PERES,  ARTHUR
MACHADO  SPINDOLA,  CÉLIO  MASSAO  KANESAKI,  EDVALDO
BERTIPAGLIA,  HÉLIO  ALVES  RIBEIRO,  JOÃO  DE  SOUZA  NETO,  LUIZ
ALBERTO  PEREIRA,  LUIZ  CARLOS  DA  SILVA,  RICARDO  LONGATTI
FRANÇA,  SILENE  SILVANA CARVALINI,  e  ausente  o  Vereador  Luiz  Crlos
Chiaparine, determinou o sr. Presidente que se passasse à  ORDEM DO DIA,
que constou do seguinte: 
PROJETO  DE  LEI  Nº  227/18 -  EXECUTIVO  MUNICIPAL  -  Autoriza  a
transposição  e  transferência  de  dotações  orçamentárias  consignadas  no
orçamento vigente. 
Colocado em votação o projeto foi  APROVADO em votação única, devido ao
regime de urgência especial.
Os  Projetos  de  Leis  nºs  210/18,  211/18  e  218/18  foram  colocados  para
discussão e votação em bloco.
PROJETO DE LEI  Nº 210/18 -  ALEXANDRE CARLOS PERES, JORGE LUIS
LEPINSK - Denomina Rua LUÍS CARLOS JUSTE o logradouro que especifica;
PROJETO DE LEI Nº 211/18 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Denomina RUA
JONAS  FELIPE  o  logradouro  público  do  Parque  Residencial  Sabiás,  que
especifica;  PROJETO DE LEI  Nº 218/18 -  ALEXANDRE CARLOS PERES -
Denomina  RUA  CÔNEGO  CARLOS  AFONSO  MENEGAZZI  o  logradouro
público do Jardim Residencial Veneza, que especifica.
Com a  palavra  o  Vereador  Alexandre  Carlos  Peres  destacou  o  projeto  que
denomina a Rua Luís Carlos Juste, enfatizando o currículo do homenageado e
parabenizou  os  familiares  presentes  do  homenageado,  lembrou  ainda  que
todos  os  projetos  de  denominação  de  logradouros  públicos  passam  por
avaliação da Fundação Pró-Memória, sendo portanto todos os homenageados
reconhecidos por seus feitos no município.
Colocados em votação, os projetos foram APROVADOS em votação única.
Os  Projetos  de  Leis  nºs  204/18,  205/18,  208/18,  212/18  e  213/18  foram
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colocados para discussão e votação em bloco.
PROJETO  DE  LEI  Nº  204/18 -  EXECUTIVO  MUNICIPAL  -  Autoriza  a
transposição de dotação orçamentária consignada no orçamento vigente, e dá
outras providências; PROJETO DE LEI Nº 205/18 - EXECUTIVO MUNICIPAL -
Autoriza a transferência de dotações orçamentárias consignadas no orçamento
vigente, e dá outras providências; PROJETO DE LEI Nº 208/18 - EXECUTIVO
MUNICIPAL - Autoriza a transposição de dotação orçamentária consignada no
orçamento vigente, e dá outras providências; PROJETO DE LEI  Nº 212/18 -
EXECUTIVO MUNICIPAL - Autoriza a transposição e transferência de dotações
orçamentárias consignadas no orçamento vigente; PROJETO DE LEI Nº 213/18
- EXECUTIVO MUNICIPAL - Autoriza a transposição de dotações orçamentárias
consignadas  no  orçamento  vigente  Colocado  em  discussão  e  votação,  foi
aprovado.
Com a palavra o Vereador Ricardo Longatti França explicou que os projetos de
lei foram colocados para votação em bloco, pois todos tratam de transferências
de pequenas quantidades dentro da mesma pasta, ou seja, apenas adequações
orçamentárias de fechamento de quadrimestre provavelmente.
Colocados em votação, os projetos foram APROVADOS em 2ª votação.
PROJETO DE LEI Nº 207/18 - EXECUTIVO MUNICIPAL - Dá nova redação a
dispositivos da Lei nº 6.858, de 05 de março de 2018, que autoriza repasse de
recursos financeiros em favor da Associação Mantenedora da Orquestra Jovem
de Indaiatuba,  no corrente exercício,  e dá outras providências Colocado em
discussão e votação, foi aprovado.
Com a palavra o Sr. Presidente esclareceu que este projeto não foi colocado
em votação em bloco como os anteriores,  por  se tratar  de outro objeto, um
repasse em favor da Associação Mantenedora da Orquestra Jovem.
Colocado em discussão e votação, foi APROVADO em 2ª votação.
PROJETO DE LEI Nº 199/18 - EXECUTIVO MUNICIPAL - Isenta os candidatos
que especifica do pagamento de taxa de inscrição em concursos públicos para
provimento de cargo efetivo em órgãos ou entidades da administração pública
direta e indireta do Município. Colocado em discussão e votação, foi aprovado.
Com a palavra o Vereador Ricardo Longatti França ressaltou que o projeto em
discussão receberá seu voto favorável, porém lembrou que já existe na Casa
um projeto  semelhante,  sendo  o  próprio  coautor  e  autor  o  Vereador  Arthur
Machado  Spindola,  que  trata  do  mesmo assunto  e  que  já  deveria  ter  sido
colocado em votação. Demonstrou sua insatisfação pro não ter havido qualquer
conversa por parte do Executivo Municipal referente ao projeto.
Concedido o aparte, o Vereador Luiz Alberto Pereira agradeceu voto favorável
declarado pelo Vereador Ricardo e esclareceu que o projeto foi enviado pelo
Executivo atendendo a solicitação de outro Poder. E ainda para evitar situações
como esta, conversou ainda com o Vereador Arthur, questionando-o se o seu
projeto seria prejudicado de alguma forma pelo projeto enviado pelo Executivo.
Aproveitou para lembrar que o diálogo é sempre a melhor forma de debater as
questões existentes e finalizou solicitando ao Sr. Presidente para que o projeto
citado pelo Vereador Ricardo, de autoria com Vereador Arthur, entre na pauta
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de votação o mais breve possível.
Novamente  com a  palavra  Vereador  Ricardo  Longatti  França  agradeceu  os
esclarecimentos do Vereador Luiz  Alberto e aguardará a inclusão do projeto
citado em pauta futuras.
Colocado em votação, o projeto foi APROVADO em 1ª votação.
PROJETO DE LEI  Nº  221/18 -  EXECUTIVO  MUNICIPAL -  Dispõe  sobre  a
concessão administrativa de uso de imóvel pertencente ao Patrimônio Público
Municipal  em favor da 'Associação Amigos de Bairros XVI de Janeiro',  e dá
outras providências.
Com  a  palavra  o  Vereador  Arthur  Machado  Spindola  questionou  falta  de
documentação referentes ao detalhamento da área de concessão destinada ao
XVI  de  Janeiro.  Solicitou  mais  respeito  por  parte  dos  departamentos  do
Executivo com esta Casa de Leis, visto que  não constam documentos, como a
planta  ou o  mapa do bairro  Vila  Todos  os  Santos  para  que  os  Vereadores
pudessem localizar a área destinada a concessão.
Concedido o aparte, o Vereador Luiz Alberto Pereira agradeceu e esclareceu
que a localização da área tratada no projeto é pública  e notória,  porém se
comprometeu a trazer todos os documentos de que necessitem para não restar
qualquer dúvida.
Novamente  com a  palavra  Vereador  Arthur  Machado  Spindola  agradeceu  o
aparte do Vereador Luiz Alberto, porém salientou que a concessão atual está
com uma metragem maior do que era em 1992 (concessão anterior), por isso
acredita ser extremamente importante analisar e acompanhar os detalhes.
Com a palavra o Vereador Alexandre Carlos Peres destacou que o art. 2º do
projeto em discussão consta a informação de uma concessão “não exclusiva”,
por este motivo aproveitando que o Líder de Governo trará a documentação
solicitada  pelo  Vereador  Arthur,  solicitou  que  traga  também as  informações
sobre com quem o XVI de Janeiro vai dividir a área e o valor ali investido.
Concedido o aparte, o Vereador Luiz Alberto Pereira agradeceu e esclareceu
que a questão do custo não cabe a este projeto. E referente ao espaço, o XVI
de  Janeiro  terá  direito  de  uso  de  1  ou  2  dias  apenas  para  manter  suas
atividades já conhecidas na cidade, o restante dos períodos será utilizado pela
Prefeitura para atividades da Secretaria do Bem Estar Social.
Novamente  com  a  palavra  Vereador  Alexandre  Carlos  Peres  solicitou  que
mesmo não sendo objeto  do  projeto  em discussão,  o  Vereador  Luiz  Alberto
traga os valores investidos na obra, para que possam embasar com clareza os
votos favoráveis, que já foram declarados.
Com  a  palavra  Sr.  Presidente  observou  que  o  espaço  será  utilizado  pela
Prefeitura para realização das atividades dos grupos da 3ª idade, além disso o
XVI de Janeiro continuará com utilizando também o espaço, oferecendo aos
seus  frequentadores  seus  já  conhecidos  bailes.  Parabenizou  o  Exmo.  Sr.
Prefeito pela iniciativa.
Colocados em votação, o projeto foi APROVADO em 1ª votação.
Não havendo mais nenhuma proposição a ser discutida e votada na ORDEM
DO DIA, passou-se para a PALAVRA LIVRE que constou do seguinte:
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Com a palavra o Sr. Presidente solicitou ao Vice-Presidente o Vice-Presidente,
Vereador  Edvaldo  Bertipaglia  que  assumisse  a  presidência  e  retirou-se  do
Plenário.
Com  a  palavra  o  Vereador  Alexandre  Carlos  Peres  demonstrou  sua
preocupação referente a matéria publicada em um jornal da cidade cujo assunto
era o índice de endividamento da população (46% das famílias Indaiatubanas
estão  endividadas),  que  é  o  maior  da  RMC.  O  desemprego  supera  15  mil
pessoas no município, e isso pode ser observado pelo aumento de número de
pessoas procurando seu gabinete  solicitando ajuda na busca de empregos.
Lembrou  que  seu  gabinete  realizou  algumas  ações  para  amenizar  esse
problema como por exemplo, realização de cursos de qualificação via Governo
do Estado, palestras educativas, programa “Dentistas do Bem” para realização
de tratamento de pessoas carentes, tarifa social que o SAAE implantará a partir
do início de 2019, aumento do tempo de integração do transporte coletivo, entre
muitas  outras  solicitações  através  de  indicações  apresentadas  nesta  Casa.
Finalizou lembrando que em breve teremos eleições e que todos devem pensar
em  seus  votos,  sempre  buscando  um  Brasil  melhor,  com  crescimento  e
prosperidade.
Com a  palavra  Vereador  Arthur  Machado  Spindola  cumprimentou  todos  os
presentes,  em  especial  ao  pessoal  do  Movimento  Voto  Consciente,
agradecendo  a  grande  doação  de  lacres  de  latinhas  ao  Rotary  Club,
colaborando em grande número para o projeto do clube que está transformando
os lacres em cadeiras de rodas, em parceria com várias pessoas. E aproveitou
a palavra para lembrar que nestas eleições além do presidente é de extrema
importância eleger senadores e deputados competentes, pois quem fiscaliza o
Executivo é o Legislativo. Destacou a importância da pesquisa dos candidatos
e suas propostas, observando que existem vários candidatos a deputados aqui
em nosso município e sugeriu que a população busque informações e analisem
todos  os  candidatos  para  depois  eleger  aquele  que  melhor  representá-los.
Destacando que esse é o voto consciente que faz a diferença.
Nada mais havendo a se tratar, às  19:15,  deu-se por  encerrada a presente
sessão e de tudo para constar, foi lavrada a presente Ata, que depois de lida e
aprovada, vai pelo sr. Presidente e pelo 1º Secretário assinada.

HÉLIO ALVES RIBEIRO
Presidente 

LUIZ CARLOS CHIAPARINE
1ª Secretário


