ATA DA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA EM 12 DE FEVEREIRO
DE 2019.
Aos Doze dias do mês de Fevereiro do ano dois mil e dezenove, realizouse na Câmara Municipal da Estância Climática de Analândia, Estado de
São Paulo, na Avenida Um nº. 317- Centro – a primeira Sessão
Ordinária, estando Presentes e a disposição dos trabalhos: Dr. Sidinei
dos Santos, Doralice Antônio de Oliveira e Gerolinda Balieiro Neta
Crescitelli, sendo esta Presidida pelo Vereador Presidente Senhor João
Carlos Barbosa Sodelli. E ato continuo determinou a Senhora Gerolinda
Balieiro Neta Crescitelli, a efetivar comparecimento da Edilidade.
Momento em que foi registrado a presença de todos os pares: Clodoaldo
Guilherme, Edivaldo Argentino Mistro, Evanice Rita Pace, José Olímpio
Romeiro, Leandro Eduardo Santarpio, Luiz Fernando Carvalho, João
Carlos Barbosa Sodelli, Sidinei Carlos Valeriano e Waldecy Paiuta. A
seguir, seria efetivada leituras das Atas: 19ª Sessão Ordinária, da Ata
de Instalação de Posse da Mesa Diretora Biênio 2019/2020, e Ata da 1ª
Sessão Extraordinária, momento em que o Vereador Luiz Fernando
Carvalho, solicitou dispensa de leitura das mesmas. Logo, o Presidente
submeteu tal pedido a apreciação plenária, momento em que foi
acatado por todos.Sendo assim, Senhor Sodelli, passou a submeter
referidas atas em discussão e votação, uma a cada vez, resultando em
aprovação unânime. Prossegue com apresentação do Expediente: Ofício
nº: 032/2018: Proveniente da Prefeitura Municipal, trazendo a esta
Casa de Leis, os inclusos Relatórios da Lei e Responsabilidade Fiscal
(LRF), referente ao 5º Bimestre (setembro e Outubro) de 2018.Ofício nº:
033/2018 : Proveniente da Prefeitura Municipal , trazendo a esta Casa
de Leis, os Balancetes da Receita e da Despesa, bem como, o
Demonstrativo financeiro de Tesouraria e Bancário, referente o mês de
Novembro de 2018. Dando continuidade, o Presidente faz vistas tanto a
Edilidade , como também a população em Geral. Ocasião em que foi
registrado não querer fazer vistas de referida peça financeira, o
Vereador Sidinei Carlos Valeriano. Prossegue com apresentação das
matérias: Ofício nº: 391/2018 : Proveniente da Prefeitura Municipal,
trazendo a esta Casa de Leis, respostas referentes as Indicações 21,22
e 23/2018.Ofício nº: 003/2019 : Proveniente da Prefeitura Municipal,
trazendo a esta Casa de Leis, respostas referentes aos Requerimentos:
97 e 98/2018. Ofício Especial: Proveniente da Prefeitura Municipal,
trazendo a esta Casa de Leis, a Folha de Pagamento Mensal e Férias dos
servidores e Conselho Tutelar. Ofício da ARTESP . 55/2018 : Trazendo
reposta referente ao Requerimento 98/2018, tramitado por este
Plenário. Ofício Especial:
Conselho Tutelar Encaminhando o
Regimento Interno do Conselho Tutelar da Estância Climática de
Analândia /SP, a Esta Casa de Leis. Ofício 329/2019 da FUNASA –
Fundação Nacional da Saúde, comunicando sobre celebração de
Convênio nº 0882/2017. E-mail Caixa Federal: Notificando a Edilidade
sobre ; Contrato de Repasse OGU ME 806808/2014 –
Operação
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1014838-95. E quando seria efetivado leitura do Parecer da Comissão
de Justiça sobre o Projeto de Lei nº 10/2018, (Que Institui O IPTU
PROGRESSIVO e dá outras providências), Seu autor Clodoaldo
Guilherme, solicitou um aparte ao Presidente, sendo concedido,
requereu a
retirada do Projeto
em questão, portanto, Senhor
Presidente passou inquirir ao plenário, pedido esse recebeu acolhimento
pela retirada do mencionado Projeto de Lei de forma unânime. Prosegue
com a apresentação das matérias; tais como: Ciência a População
sobre : Reclamação de Interrupção do Fornecimento de Energia Elétrica
neste município pela Distribuidora Companhia Paulista de Força e Luz
– CPFL Energia. Foi encaminhada a ANEEL e assinada pelos
Vereadores. Requerimento 96/2018:(Dispõe sobre fornecimento de
informações sobre a quantidade de Atestados Médicos apresentados
pelos servidores Municipais em 2018).De iniciativa da Senhora
Vereadora Evanice Rita Pace. Requerimento 01/2019: (Dispõe sobre
informações referentes as despesas de viagens e dá outras
providências). Autoria dos Vereadores: Luiz Fernando Carvalho, João
Carlos Barbosa Sodelli, Edivaldo Argentino Mistro, Sidinei Carlos
Valeriano e Waldecy Paiuta. Requerimento 02/2019: (Dispõe sobre
reativação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE ), do município de
Analândia, e dá outras providências). Autoria dos Vereadores: Luiz
Fernando Carvalho, João Carlos Barbosa Sodelli, Edivaldo Argentino
Mistro, Sidinei Carlos Valeriano e Waldecy Paiuta. Requerimento
03/2019: ( Dispõe sobre informações no que tange às Festividades do
Réveillon de 2.019).De autoria dos Vereadores: Luiz Fernando Carvalho,
João Carlos Barbosa Sodelli, Edivaldo Argentino Mistro, Sidinei Carlos
Valeriano e Waldecy Paiuta. Requerimento 04/2019: (Dispõe sobre
Reparos e Manutenção na Iluminação Pública da Cidade). De Autoria do
Vereador Leandro Eduardo Santarpio. Requerimento 05/2019: (Dispõe
sobre informações da Prefeitura Municipal). De Autoria do Vereador Leandro
Eduardo Santarpio. Requerimento 06/2019: (Dispõe sobre Limpeza de
Vias e Passeios Públicos). De Autoria do Vereador Leandro Eduardo
Santarpio. Requerimento 07/2019; (Dispõe sobre atualização e
regularização do Site da Prefeitura Municipal). De Autoria do Vereador
Leandro Eduardo Santarpio. Requerimento 08/2019; (Dispõe sobre
limpeza de Vias e Passeios Públicos do Bairro Portal das Samambaias).
De
Autoria
do
Vereador
Leandro
Eduardo
Santarpio.
Requerimento09/2019; (Dispõe sobre limpeza da Rua Um “A”, com
Avenida 3 e 5 no Centro). De Autoria do Vereador Leandro Eduardo
Santarpio. Indicação 01/2019 : (Indica reativação da Defesa Civil no
município de Analândia.) De autoria dos Vereadores: Luiz Fernando
Carvalho, João Carlos Barbosa Sodelli, Edivaldo Argentino Mistro,
Sidinei Carlos Valeriano e Waldecy Paiuta. Indicação 02/2019 :
(Dispõe sobre aquisição de gerador de energia destinado ao Lar do
Idosos Dona Jú Mascia). De autoria dos Vereadores: Luiz Fernando
Carvalho, João Carlos Barbosa Sodelli, Edivaldo Argentino Mistro,
-57v-

Sidinei Carlos Valeriano e Waldecy Paiuta. Indicação 03/2019 :
(Dispõe sobre manutenção e conservação do Recanto da Cascata; “Lago
da Bruxa “). De Autoria do Vereador Leandro Eduardo Santarpio.
Indicação04/2019:(Dispõe sobre operação “tapa buracos”). De Autoria
do Vereador Leandro Eduardo Santarpio. Indicação06/2019 : (Dispõe
sobre manutenção e conservação das Estradas Rurais no Município de
Analândia). De autoria dos Vereadores: Luiz Fernando Carvalho, João
Carlos Barbosa Sodelli, Edivaldo Argentino Mistro, Sidinei Carlos
Valeriano e Waldecy Paiuta. Indicação 07/2019:(Dispõe sobre
Manutenção e reparos na Academia Municipal, bem como, ampliação de
seu horário de Funcionamento até às 21:00 Horas). De Autoria do
Vereador Leandro Eduardo Santarpio. Indicação 08/2019: (Dispõe
sobre manutenção e conservação do Playground da Praça Central). De
Autoria do Vereador Leandro Eduardo Santarpio. Após apresentação
das matérias, o Presidente João Carlos Barbosa Sodelli, explanou sobre
a Reclamação dos Vereadores junto a ANEEL das incansáveis
interrupções de energia elétrica da CPFL. Feito isso, observou também o
protocolo da ação judicial sobre a questão. Após explanação do
Presidente, o Vereador Leandro, pela ordem, anunciou que foi
procurado por um dos colaboradores da CPFL e lhe indagou se haveria
um abaixo assinado tramitando pela cidade, sendo sua afirmação
positiva, e ao referir sobre o abaixo assinado, o Vereador Leandro
salientou que mediante as circunstância de tal resposta, percebeu que o
representante daquela Concessionária sentiu incomodado pela mesma,
logo conclui, que realmente a cidade não está para brincadeira. Ao
término do assunto, Senhor João Sodelli, indagou se tem algum
Vereador que queria pronunciar sobre o tema. Obtendo uma negativa,
passou a declarar intervalo de alguns minutos. Sucedido tempo e
organizando para ordem do dia, submeteu em única votação o
Requerimento de número: 96/2018. Esse foi rejeitado por 04 votos, dos
Vereadores José Olímpio Romeiro, Leandro Eduardo Santarpio,
Clodoaldo Guilherme e Vereadora Evanice Rita Pace. E 04 votos
contrários dos Edis: Edivaldo Argentino Mistro,
Luiz Fernando
Carvalho, Sidinei Carlos Valeriano e Waldecy Paiuta. Momento em que
registrou que a votação resultou-se em empate, portanto, o Presidente
João Carlos Barbosa Sodelli, decidiu pela rejeição do Requerimento em
questão. Quanto aos Requerimentos de nºs: 01,02,03,04 e 07/2019,
após tramitação um por vez, foram todos aprovados de modo unânime.
A mesma forma ocorreu com os Requerimentos de nºs: 06,08 e
09/2019, porém as tramitações de referidas proposituras ocorreram
em bloco.Segue submetendo em única Votação as Indicações:
01,02,03,04,06,07 e 08/2019. Ora em que registrou aprovação
unânime por parte dos pares desta Casa de Leis. Acentua-se que
justificativas de votos, opiniões e sugestões dos nobres Vereadores
referentes as matérias tramitadas, encontram-se registradas em áudio,
o qual faz parte integrante desta. E ato contínuo, o Presidente João
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Sodelli, declarou a palavra livre ao Plenário, passando como primeiro
orador o Vereador José Olímpio Romeiro, esse iniciou agradecendo a
presença dos munícipes por acompanhar os trabalhos até o fim, bem
como aos Vereadores, Presidente e funcionários pelos trabalhos da
Casa. Segue fazendo uso da palavra o Vereador Leandro Eduardo
Santarpio, onde deseja a todos votos de boa noite, agradece aos colegas
pela aprovação de suas proposituras. Diz que o intuíto de fazer tramitar
suas propostas, visa tentar melhorar a situação atual deste município.
Segue anunciando que o Projeto Nascentes Analândia, atualmente está
envolvendo cerca de 18 propriedades rurais, estando elas situadas as
margens do “Córrego do Cavalheiro”, passou a relatar de como foram
desenvolvidas as atividades do Projeto, trazendo como uma das
atividades mais relevantes a plantação das mudas na área, como
consta em áudio. Ao encerrar deixa seus votos de boa noite a todos.
Prosseguindo com a palavra a Vereadora Evanice Rita Pace,
primeiramente a Vereadora agradece a todos pela presença, e voltando
atrás ocasião em que foi citado sobre a ONG AMASA, Senhora Evanice
disse que referida ONG não está morta, ao contrário, e sendo assim
passou a anunciar que durante a semana, foi ganho um processo onde
a Empresa Josan, juntamente com o Ex-Prefeito Luzinho, terão que
devolver uma quantia de aproximadamente R$ 100.000,00 (cem mil
reais). Portanto, afirma que a ONG continua lutando sim, contra a
corrupção. Segue agradecendo a Diretora da Escola Profª Zezé Salles,
Dona Rute S. R. De Sousa, por ter revolucionado a Escola, mostrando
líder quando efetivamente realizou serviço de pintura, juntando arte e
pintura nas dependências do prédio da EMEIF Profª “ZeZé Salles .
Para Vereadora, o trabalho veio valorizar a Unidade Escolar. No
entanto, deseja cumprimentar Dona Rute e estender também
agradecimentos a Equipe que prontamente empenharam na renovação
das paredes daquela Prédio de Educação. Para ela a Escola muito
bonita ,ficando de “cara nova”. Ao seu ver, se todos ajudassem um
pouco as coisas andavam. Segue lembrando que o ano passado, ela e
seus colegas em visita a Brasília, realizaram alguns pedidos, e hoje
estão colhendo frutos, momento em que anunciou a vinda de vários
veículos. E passando a defender o Prefeito, a Senhora Evanice disse, se
tivesse dinheiro em caixa, tem certeza que o mesmo faria. Segue ainda,
observando sobre a situação da qual encontra-se a Caixa D’água, ora
em que relata não existir documentos, portanto, ressalta que tal local
não pertence a Prefeitura, e que a Administração está trabalhando para
conseguir a matrícula daquela área. Disse ainda existir um dono
particular, e se aquele local está em situação precária, o atual Prefeito
não pode fazer absolutamente nada. Logo anuncia o que fora executado
em cima do recanto da Caixa D’ agua em outras administrações, foi
realizado de forma ilegal, por não ser da Prefeitura, conclui que o
município não pode colocar dinheiro público em lugares privados.
Segue abraçando a opinião do Senhor Edivaldo, quando citou em abrir
parceiras e disponibilizar áreas àquelas
pessoas empreendedoras.
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Avança com e espaço da palavra livre, o Vereador Clodoaldo Guilherme,
iniciou somando a tantas proposituras tramitadas no dia de hoje. Para
ele, os Vereadores ocupam um papel difícil frente a sociedade, ao seu
modo de ver ha necessidade de cobrar o Executivo mesmo sabendo de
suas dificuldades, porém, observa também que cada pessoa antes de
ocupar o seu posto, ciente se fez de suas responsabilidades. Segue
comentando ainda, sobre a sua vinda a cidade de Analândia, sua
convivência, e seu ingresso na vida pública, ocasião em que passou
relatar sobre as dificuldades encontradas. – vide áudio-. Mediante
assunto explanado, no que refere a animais de ruas, concluiu; hoje
sentiu-se honrado por motivo de sua conquista ao trazer para
Analândia um veículo denominado de “castramóvel”, portanto, honralhe pela conquista. Segue expressando também, que vendo a demanda
das políticas públicas, principalmente na área da saúde, no que tange a
transporte de pessoas ao acesso de suas respectivas consultas médicas.
O Edil anuncia ter ido pleitear junto ao Deputado Luiz Lauro Filho,
veículos para atender tal demanda, mediante tal visão, foi incorporado
na Emenda Parlamentar, aquisição de veiculo a saúde, logo concluir
que tal pedido foi concedido. Meio ao assunto, sugere ao Presidente a
convocação do Secretário da Saúde, uma vez que ficou pendentes suas
proposituras referentes as consultas pediátricas. Encerra deixando
votos de esperança e felicidades a todos. Prosseguindo, o Presidente
concedeu a palavra ao Vereador Sidinei Carlos Valeriano. Ao
cumprimentar a todos, disse fez uma reflexão nos dois anos de
trabalho, ao evidenciar o que a Vereadora Evanice disse com relação a
Educação, o Edil fez criticas a Escola e a falta de conservação. Para ele,
a Educação não se prende em casos isolados e sim em todos os
aspectos, sejam eles em projetos, conservação do prédio etc. E por fim
parabeniza a Diretora da Escola Zezé Salles, em sua atitude de zelo pelo
prédio escolar. Quanto a menção da Caixa D’ Agua, o Edil, disse: se o
local é legal ou ilegal, mas do tempo que o publico vem usando aquela
área, passou-se a ser um patrimônio público, e se é tão ilegal, porque o
maquinista funcionário da Prefeitura mora em uma das propriedades
da área? Indagou o Vereador Sidinei. Diante do assunto, teceu suas
críticas, conforme áudio. Após o mencionado, disse ser má vontade da
administração. Segue fazendo críticas em cima da gestão pública, e ao
concluir, afirma que sua intenção é orientar. Finaliza deixando seus
votos de boa noite. Segue com a palavra o Vereador Waldecir Paiuta, ao
reportar sobre o dinheiro gasto com a “Caixa D’agua, lembrou que em
ocasião de campanha, o Prefeito atual fez um vídeo afirmando que com
pouco dinheiro arrumava”. Argumenta também, sobre a vinda de um
Caminhão da cidade de Corumbataí, onde para prestar serviços na
trocas das lâmpadas queimadas, houve críticas por haver um cidadão
denunciando sobre, pois estava de modo irregular a vinda do mesmo.
Logo o Edil conclui, que
aquela denúncia outrora criticada, caso
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ocorrera, serviu para ajudar a Administração. Segue falando sobre a
ONG, afirmando que está escondida, porém, agora irá aparecer. E ao
anunciar que deparando com a Diretora da Escola Profª Zezé Salles,
Dona Rute, ela expos todo o trabalho desenvolvido na Escola, ora em
que destacou sobre a pintura nas dependências da Unidade, recém
efetivada por ela e sua equipe. De modo que sentindo-se satisfeito pelos
trabalhos, solicitou ofício com finalidade de cumprimentá-la pelo feito,
estendendo também cumprimentos a sua equipe. Ao encerrar
agradeceu a presença de todos. Prosseguindo coma palavra o Vereador
Edivaldo Argentino Mistro, fez agradecimentos a todos aqueles que
permaneceram até o horário acompanhando os trabalhos, ao frisar ser o
início das atividades Legislativa, aonde pelas matérias apresentadas,
percebeu-se que será um ano de bastante trabalho, e prospero, deseja
boa sorte a todos. Fez votos que durante o ano venha projetos
construtivos, segue e lembrando do que foi mencionou sobre a ONG
AMASA, o Edil observou que a mesma vem fazendo um trabalho ao
longo do tempo, seja ele bom ou ruim, diz que ultimamente existe
irregularidades e denúncias, porém, não de iniciativa da ONG AMASA,
no entanto, a população vem cobrando os trabalhos e para que eles
sejam efetivos. Com relação a Educação, solicita que seu nome fosse
incluído no ofício da Escola Zezé Salles. Segue lembrando que na
administração passada houve alguns avanços na Educação, em meio
menciona projetos efetivamente realizado na Gestão do Rogério Ulson.
Ainda no assunto, sobre a pintura da Escola, parabeniza a Diretora
Rute, mas também, parabenizou todos aqueles que efetivamente
contribuíram na ação conjunta. Estende ainda, cumprimentos a
Companhia de Arte; “Irmãs Paula”, na doação da arte através da
cromoterapia, pinturas expressadas através da arte na faixada da
Escola. Segue anunciando que na Gestão passada, tal Companhia
apresentou o Projeto a ser desenvolvido no setor educacional, e esse ano
também houve tratativas, porém, não houve êxito, momento em que
passou a frisar sobre a importância da cromoterapia. Após demonstrar
seu carinho pelo trabalho e dada a importância da arte das Irmãs
Paula, afirma ser um Projeto tão pouco valorizado, portanto, deseja
encaminhar seus cumprimentos. Encerou manifestando votos de boa
noite a todos. Dando inicio a palavra o Vereador Luiz Fernando
Carvalho, também faz gosto em incluir seu nome no ofício encaminhado
a Escola Zezé Salles, agradeceu a presença de todos pelas altas horas,
ainda acompanhando os mesmos. Parabeniza o Presidente desta Casa,
por obter coragem de efetivar o que precisava ser feio. Então afirma que
o Executivo deveria obter a mesma coragem, de fazer o que é preciso. A
exemplo disse relatou um fato ocorrido em um campeonato realizado
esses dias atrás. Vide áudio-. Concluindo indaga: ... se é esse é perfil de
representante que a cidade quer? Disse que atitudes dessa é
vergonhosa, onde não se consegue fazer o principal, não consegue
varrer uma rua. Prossegue lembrando que antes havia muitas pessoas
trabalhando na Prefeitura, onde as pessoas trabalhavam de forma
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agradável. Argumenta que a Prefeitura chegou num pronto de não
conseguir entregar um troféu. Segue caracterizando de que forma o
prefeito vem efetivando os serviços na manutenção das vias públicas.
Para o Vereador, necessita primeiramente estimular no cidadão
o
espírito de conscientização, no comprometimento do contribuinte arcar
com a limpeza de sua calçada. Ao acelerar suas pronúncias afirma que
o Executivo, não tem de cobrar nada dos munícipes, uma vez que ele
não recebe pelos serviços prestados. E finalizando, o Presidente
João
Carlos Barbosa Sodelli, ao efetivar seus agradecimentos às pessoas aqui
presentes, levou uma mensagem a população, ora em que passou a
relatar sobre o momento em que assumira a cadeira da Presidência, ele
disse que iria fazer o que até no momento não foi realizado. No entanto,
observou que cada Presidente que aqui passou, deixou uma marca,
afirmando que cada um tem o seu perfil, logo sua pretensão é mostrar
a população que esta Casa de Leis não está aqui inerte, e não está
deixando de ouvi-la o que pensa. Frisando o que se ouve na rua :
“Vereadores não fazem nada, a Câmara é omissa e que nós temos
problemas de energia elétrica e ninguém faz nada”. Em cima dos
anunciados, demostra então que a primeira ação como Presidente foi
correr atrás da questão da energia elétrica. Momento em que passou a
elucidar que o Poder Executivo deveria tomar providências, na negativa
dessas, sendo ele omisso, deixando de lado o que a população anseia,
esta Câmara assumiu, obtendo como providências uma reclamação na
ANEEL e ação cível. Ao concluir, sendo essas ações, na falta de
providências do Executivo de Analândia, cabe ao Vereador fazer tais
advertências, momento em que passou a relatar de como foi elaborado
ambos processos. Ao concluir afirma que já encontra a Reclamação na
ANEEL, e no Fórum, onde espera que o Juiz tome providências. Segue
anunciando, sobre a implantação do Site Institucional desta Câmara,
afirma que ainda não fora implantado, por não haver dotações
orçamentárias na gestão anterior, não foi possível, porém agora com
apontamentos nas Contas do Exercício de 2017, e por ser um problema
sério, uma vez que o Portal da Transparência não está disponível para
acesso. Afirma então que agora está tentando implantar, por ter
apontamentos do Tribunal de Contas. Lembra que o site da Prefeitura
também encontra-se desatualizado, sem transparência, mediante tal
lembrança, citou que em campanha falou-se que a transparência seria
uma ferramenta primordial em sua Administração. Ao avançar enfatiza
que as pessoas de oposição instala-se conversas de má índole, quando o
Legislativo busca estruturar e renovar a Casa. Portanto, afirma que está
Casa de Leis, tem urência em dá transparência a população, ... “e se
cobra do Executivo que façam, esta Casa tem que obter tudo na
transparência...”conclui o Presidente. Logo ressalta que o primeiro passo
foi dado, a contratação da Empresa, e uma pessoa para alimentar o
sistema, ...”assim demonstraremos a população os trabalhos desta Casa
de Leis”.Diz. Segue anunciando sobre outros problemas referentes aos
sistemas operacionais da Câmara, afirmou que esta Casa obteve um
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problemas sérios de dados, invasão de hackers no sistema etc. Diante
do exposto, Senhor João Sodelli, diz da necessidade de consertar,
deixando estruturado todos sistemas operacionais deste Legislativo,
transformando a Casa de Leis aberta ao povo. E enumerando os
trabalhos realizados durante o recesso, ressaltou que durante o mês
obteve 05 reuniões. Segue fazendo crítica aquele pessoal que
tripudiaram nos feitos desta Gestão Legislativa, quando na verdade,
reagiu de forma a destacar de como a Prefeitura vem oferecendo o que
se determina a legislação vigente, ou seja não se cumpre. Segue
enfatizando em maio as tantas denúncias existentes contra referido
Órgão. Diz ainda que as pessoas tomam um posição, sem mesmo antes
de ter ciências da veracidade, portanto, concluir; ...”não está aqui para
brincadeira..., a exemplo disso, justifica a denúncia efetivamente
realizada na questão da energia elétrica. Para ele, disse ser triste ver as
pessoas voltarem ao passado. Logo, condena tal atitude e salienta que
as pessoas devam ir a frente e avançar, encerra afirmando não ser
candidato a Prefeito, e que hoje é
Presidente da Câmara.Assim
finalizando às 00:00 horas, deseja uma boa noite a todos,
determinando que eu 1º Secretário, Edivaldo Argentino Mistro, lavrasse
a presente Ata, que após lida e aprovada será assinada
por
mim,
Edivaldo Argentino Mistro, Primeiro Secretário (________________), pelo
Presidente (___________________)João Carlos Barbosa Sodelli, e demais
Vereadores presentes nesta em que for lida e aprovada.
Câmara Municipal da Estância climática de Analândia em 12 de
Fevereiro de 2019.
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