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Ata nº 2739 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
27 de agosto de 2013. Ao vigésimo sétimo dia do mês de agosto do ano dois mil e
treze às 20 horas, na Sala das Sessões “Dr. Fernando Costa”, teve início a 2739ª
sessão ordinária desta Câmara. Presentes os seguintes Vereadores: Alcimar Siqueira
Montalvão, Jeferson Ricardo do Couto, João Batista de Souza Pereira, João Gilberto
dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, José Carlos Mantovani, Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”, Luciana Batista,
Milton Dimas Tadeu Urban e Otacilio José Barreiros. Havendo número legal, o Sr.
Presidente, Vereador Otacilio José Barreiros, declarou abertos os trabalhos e colocou
em discussão a Ata nº 2738 da Sessão Ordinária de 20 de agosto de 2013, a qual não
sofrendo impugnação, foi considerada aprovada. Em seguida, o Sr. Presidente
solicitou ao 1º Secretário, Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, que procedesse com
a leitura do Expediente: Neste momento o Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho solicitou a dispensa da leitura do Expediente, Indicações e Pedidos de
Informações, solicitando ainda, a suspensão da sessão por até 10 (dez) minutos para
colheita de assinaturas nas proposituras, sendo ambos os pedidos aprovados por
unanimidade de votos. Reaberto os trabalhos, o Senhor Presidente pediu que
constasse da Ata o Expediente: 01) – Prospecto do Ibrap sobre o curso nº 118; 02) –
Informativo do Partido da República, Edição 4, de 07 a 09/2013; 03) – Cartão da
Abracam sobre o 6º Congresso Brasileiro das Câmaras Municipais; 04) – Convite da
Prefeita Municipal e Secretário Municipal de Comércio e Indústria, para a Reunião
Regional da Comissão Municipal de Emprego; 05) – Convite da Secretaria Municipal
de Educação, para a atividade cultural do Projeto Leitura da EMEI Terezinha Sueli
Krempel Marostegan, dia 23/08/2013; 06) – Convite da Secretaria Municipal de
Educação para a comemoração do 191º Aniversário da Independência do Brasil, dia
07/09/2013; 07) – Telegrama nº 34/MS/SE/FNS do Ministério da Saúde, informando o
pagamento de saúde bucal Comp 07/2013 (R$ 2.230,00); 08) – Telegrama nº
4002/MS/SE/FNS do Ministério da Saúde, informando o pagamento de Saúde da
Família Comp 07/2013 (R$ 103.741,50); 09) – Telegrama nº 3776/MS/SE/FNS do
Ministério da Saúde, informando o pagamento de Agentes Comunitários de Saúde
Comp 07/2013 (R$ 76.000,00); 10) – Requerimento do Presidente Vereador Otacilio
José Barreiros, solicitando cópia do áudio da gravação da Reunião realizada nesta
Casa com os Membros da Administração da Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Pirassununga, objeto do Requerimento nº 404/2013, realizada dia
26/08/2013; 11) – Requerimento dos Vereadores Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho e Dr. Milton Dimas Tadeu Urban, solicitando cópia dos pedidos de
informações, requerimentos e suas respectivas respostas, correspondentes ao
quatriênio 2009/2012, incluindo eventuais denúncias e solicitação de informações
sobre a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga; 12) – Convite do
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para o curso “Servidor: Ser Integral com
ciência: fundamentos do servir e ferramentas para o servir”, dia 29/08/2013; 13) –
Ofício nº 600/2013 do Programa Interlegis, convidando para as Oficinas Interlegis
“Revisão
dos
Marcos
Jurídicos
Municipais”
e
“Comunicação
Legislativa/Webjornalismo”, entre os dias 02 e 06/09/2013; e Portal Modelo e SAPL,
entre os dias 09 e 13/09/2013; 14) – Ofício da Promotoria de Justiça de Pirassununga,
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informando que foi proposta Ação Civil Pública, referente ao recebimento de 13º
salário pelo Ex-Prefeito Ademir Alves Lindo e seu Vice-Prefeito Edgar Saggioratto; 15)
– Ofício nº 106/2013, da Diretora da Escola E.E Coronel Franco, acusa e agradece o
recebimento do Requerimento nº 399/2013, de autoria do Vereador Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho, que consignou votos de congratulações ao
Excelentíssimo Senhor Deputado Federal Vanderlei Macris, pelo recebimento de
verba no valor de R$ 11.500,00 para aquisição de computadores e notebooks a cada
uma das Escolas Estaduais “Nossa Senhora de Loreto” e “Coronel Franco”; 16) –
Ofício da Subsecretaria de Relacionamentos com Municípios do Estado de São Paulo,
em atenção ao Requerimento nº 173/2013, de autoria de todos os edis, que
encaminhou MOÇÃO DE APOIO ao Movimento de Repúdio ao Presídio à 5KM de
Pirassununga” pelo brilhante trabalho e luta por uma região mais segura e longe de
crimes organizados, Requeremos, outrossim, que o presente seja encaminhado ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de São Paulo Geraldo José Rodrigues
Alckmin Filho e ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Administração Penitenciária
Lourival Gomes para que se sensibilizem com os danos sociais e econômicos que a
unidade prisional trará a nossa cidade, bem como o impacto ambiental; 17) – Ofício
C.C.A nº 571/2013, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, encaminha cópia
de peças do Processo TC-1278/010/09; 18) – Ofício nº 610/2013 da Secretária
Municipal de Educação, encaminha livros didáticos do Sistema SESI para apreciação,
solicitando a devolução após o término; 19) – Ofício do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, solicitando cópia das informações prestadas pelo Município de
Pirassununga, sobre a reforma da Praça Central; 20) – Ofício SEPLAN nº 01/2013, da
Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico, acusa e
agradece o recebimento da Indicação nº 577/2013, de autoria do Vereador Otacilio
José Barreiros, sobre a possibilidade de incluir, na área do futuro Polo Industrial de
mais de 2 (dois) alqueires, espaço para abrigar o futuro Centro Municipal de Eventos
da cidade; 21) – Ofício GAB nº 676/2013, da Prefeita Municipal, em atenção ao
Pedido de Informações nº 89/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do
Couto, a respeito de informações sobre pendência de documentações ou obrigações
do Jardim Redentor (quitação de casas populares); 22) – Ofício GAB nº 677/2013, da
Prefeita Municipal, em atenção ao Pedido de Informações nº 88/2013, de autoria do
Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, a respeito de informações sobre a construção
de um banheiro para os comerciantes do Centro Comercial “Eunice Alves Rosa”; 23) –
Ofício GAB nº 681/2013, da Prefeita Municipal, em atenção ao Pedido de Informações
nº 90/2013, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, a
respeito de informações sobre a realização da Semana Nenete de Música
Sertaneja/2013; 24) – Ofício GAB nº 682/2013, da Prefeita Municipal, em atenção ao
Pedido de Informações nº 96/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do
Couto, sobre a sinalização de solo na Vila Brás realizada pela equipe de trânsito
municipal; 25) – Ofício GAB nº 691/2013, da Prefeita Municipal, em atenção ao Ofício
01254/2013-SG sobre convênio entre o Município de Pirassununga e União para
manter o Posto do Ministério do Trabalho na cidade; 26) – Ofício nº 147/2013, da
Prefeita Municipal, solicitando a retirada do Projeto de Lei Complementar nº 03/2013,
que visa dar nova definição ao perímetro urbano do Distrito Sede do Município de
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Pirassununga e determina outras providências, para novos estudos em torno da
matéria; 27) – Projeto de Lei nº 138/2013, de autoria dos Vereadores Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho e Otacilio José Barreiros, que visa denominar de
Rosane Aparecida Pierobon Franco de Souza, a Praça do Jardim Eldorado.
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem
os pareceres. As Indicações e o Pedido de Informações a seguir foram encaminhados
à Prefeita Municipal: 28) - Indicação nº 589/2013, de autoria do Vereador Alcimar
Siqueira Montalvão, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de ordenar
a presença de Guardas Municipais nas portas de prédios municipais que recebem
muitas pessoas; 29) - Indicação nº 590/2013, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira
Montalvão, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de reativar o
Concurso de Fanfarras “Maestro Eufrosino Azevedo”; 30) - Indicação nº 591/2013, de
autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para que a Prefeita Municipal,
verifique a possibilidade de ordenar a poda da árvore localizada na Rua Arthur Vieira
de Moraes, na altura do número 151, Jardim Veneza; 31) - Indicação nº 592/2013, de
autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para que a Prefeita Municipal,
verifique a possibilidade de nivelar o asfalto da Avenida Padre Antônio Vann Ess,
defronte à Rodoviária; 32) - Indicação nº 593/2013, de autoria do Vereador Jeferson
Ricardo do Couto, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de construir
uma pista de skate na praça do Jardim das Laranjeiras; 33) - Indicação nº 594/2013,
de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para que a Prefeita Municipal,
verifique a possibilidade de ordenar sejam arrumadas algumas emendas feitas no
asfalto do Jardim dos Eucaliptos; 34) - Indicação nº 595/2013, de autoria do Vereador
Jeferson Ricardo do Couto, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de
ordenar sejam realizadas obras de manutenção na pista de skate do CEFE Presidente
Médici; 35) - Indicação nº 596/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do
Couto, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de adquirir uma VAN,
com equipamentos para atendimento ambulatorial odontológico e médico, para servir
os Bairros mais carentes de nossa cidade, com agendamento pré estabelecido e
ainda também contribuintes residentes na Zona Rural do Município, proporcionando
aos contribuintes melhor saúde bucal e tratamento de doenças, pré diagnosticadas;
36) - Indicação nº 597/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para
que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de enviar a esta Casa de Leis a
proposta ora acostada como Ante-Projeto de Lei para que os servidores da Prefeitura
Municipal, SAEP e Câmara Municipal se beneficie do 14º salário a ser pago com base
em seu salário; 37) - Indicação nº 598/2013, de autoria do Vereador João Gilberto dos
Santos - “Gilberto Santa Fé”, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade
de disponibilizar aparelhos de eletrocardiograma nas unidades de saúde dos bairros;
38) - Indicação nº 599/2013, de autoria do Vereador João Gilberto dos Santos “Gilberto Santa Fé”, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de
transformar o Centro Comunitário do Jardim Anversa em um Centro Cultural; 39) Indicação nº 600/2013, de autoria do Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto
Santa Fé”, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de colocar placas
de identificação nas ruas da Vila Santa Fé; 40) - Indicação nº 601/2013, de autoria do
Vereador Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”, para que a Prefeita Municipal,
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verifique a possibilidade de realizar o devido procedimento licitatório para alugar a
particulares os boxes/salas da Estação Rodoviária, ofertando a todos os interessados
a oportunidade de participar do certame; 41) - Indicação nº 602/2013, de autoria da
Vereadora Luciana Batista, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de
trocar a tubulação do Jardim Itália; 42) - Indicação nº 603/2013, de autoria da
Vereadora Luciana Batista, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de
disponibilizar nas escolas da rede municipal de educação, o giz antialérgico, evitandose o risco de doença nos docentes; 43) – Pedido de Informações nº 100/2013, de
autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, a respeito de informações sobre o
Setor de Merenda Escolar; 44) – Pedido de Informações nº 101/2013, de autoria do
Vereador Jeferson Ricardo do Couto, a respeito de informações sobre recursos às
multas de trânsito recebidas deste a atuação dos agentes de trânsito na cidade. Em
seguida, o Sr. Presidente solicitou ao Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, que
procedesse à leitura dos requerimentos: 45) – Requerimento nº 416/2013, de autoria
do Vereador João Batista de Souza Pereira, e subscrito por mais seis edis, solicitando
intercessão do Deputado Estadual Francisco Antonio Sardelli, visando junto à
Secretaria Estadual da Cultura e demais órgãos competentes, para que nossa cidade
seja declarada, por Lei, Estância Turística. Aprovado por unanimidade de votos; 46) –
Requerimento nº 417/2013, de autoria do Vereador João Gilberto dos Santos “Gilberto Santa Fé”, e subscrito por mais seis edis, consignando votos de
congratulações à Prefeita Municipal Cristina Aparecida Batista, pela tenção que está
ofertando para Vila Santa Fé, no que tange à sinalização de trânsito e limpeza.
Aprovado por unanimidade de votos; 47) – Requerimento nº 418/2013, de autoria da
Vereadora Luciana Batista, e subscrito por mais seis edis, consignando votos de
congratulações à Prefeita Municipal Cristina Aparecida Batista, pela inauguração dos
trabalhos da Central de Material e Esterilização no Centro de Especialidades Médicas
“Irmã Leopoldina”, dia 15/08/2013 Aprovado por unanimidade de votos; 48) –
Requerimento nº 419/2013, de autoria da Vereadora Luciana Batista, e subscrito por
mais seis edis, consignando votos de congratulações à Prefeita Municipal Cristina
Aparecida Batista pela atenção voltada à Guarda Municipal de Pirassununga,
requerendo ainda que as congratulações sejam estendidas e enviadas ao Supervisor
da Guarda Municipal de Pirassununga Carlos Eduardo Alves de Souza. Aprovado por
unanimidade de votos; 49) – Requerimento nº 420/2013, de autoria da Vereadora
Luciana Batista, e subscrito por mais seis edis, consignando votos de congratulações
à Prefeita Municipal Cristina Aparecida Batista, pela participação no 1º Concurso de
Pipas realizado pela Secretaria Municipal de Esportes em parceria com a TV Mix e
com o apoio do Aeroclube que cedeu seu espaço para o evento, dia 25/08/2013.
Aprovado por unanimidade de votos; 50) – Requerimento nº 421/2013, de autoria do
Vereador Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito por mais seis edis, consignando
votos de congratulações ao Serviço de Água e Esgoto de Pirassununga – SAEP, pelo
apoio que ofereceu aos moradores do Jardim dos Eucaliptos. Aprovado por
unanimidade de votos; 51) – Requerimento nº 422/2013, de autoria do Vereador João
Batista de Souza Pereira, e subscrito por mais sete edis, solicitando intercessão do
Deputado Estadual Francisco Antonio Sardelli, visando a destinação de R$
100.000,00 (cem mil reais) a serem utilizados na castração de cães e gatos para
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controle da natalidade desses animais. Aprovado por unanimidade de votos; 52) –
Requerimento nº 423/2013, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, e subscrito por mais seis edis, consignando votos de congratulações a
Patrícia Fernandes e Daniela Bolognesi, pela fundação da Associação Regional
Pirassununguense de Esclerose Múltipla (ARPEM). Aprovado por unanimidade de
votos; 53) – Requerimento nº 424/2013, de autoria dos Vereadores Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho e Dr. Milton Dimas Tadeus Urban, e subscrito por
mais cinco edis, para que a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de
Pirassununga responda pontualmente as questões levantadas nos itens: (i.) contratos
a longo prazo, com preços fora de mercado;(ii.) ausência de processo prévio de
tomada de preços;(iii.) ausência de protocolo de formação de preço e mensuração de
melhor proposta;(iv.)existência de glosa nas prestações de contas perante Tribunais
de Fiscalização;(v.) possíveis contratos com a White Martins, com preços excessivos;
(vi.) possíveis contratos de aquisição de remédios e próteses com preços superiores
ao de mercado;(vii.)situações de não aprovação de contas de 2006,2007 e 2008; (viii.)
possíveis diferenças entre aplicação de valores de Tabela e serviços prestados no
PRO SANTA CASA II, no ano de 2010; e encaminhe com as explicações cópia
integral dos processos administrativos referentes aos fatos citados e especificamente:
a) Processos de Compras de materiais, gases, próteses e medicamentos, nos últimos
oito(08) anos, com os contratos; b) Todos os processos de Compras da atual
Provedoria, incluindo contratos refeitos, aditados ratificados; c) Processo de Compra
de gás medicinal da White Martins e todos os contratos firmados com referida
empresa; d) cópia integrais dos processos de auditoria efetuadas e suas conclusões,
incluindo ainda as decisões dos Tribunais de Contas, no período de oito anos; e) cópia
dos motivos de glosa e indeferimento do certificado de filantropia; f) apresentação por
escrito em planilha de demonstrativo de evolução de preços de gases medicinais,
medicamentos e proteses adquiridas, com comparativo ano a ano, durante oito(08)
anos. g) Apresentação de Contrato do PRO SANTA CASA II, Tabelas de Preço,
valores de serviços e os efetivamente cobrados, números de pessoas atendidas no
período, com discriminação dos serviços, valores e Notas Fiscais emitidas com os
preços praticados, mediante demonstrativo em planilhas do ano de 2010. Aprovado
por unanimidade de votos; 54) – Requerimento nº 425/2013, de autoria do Vereador
Otacilio José Barreiros, e subscrito por mais sete edis, consignando votos de
congratulações ao Grupo de Voluntários no Combate ao Câncer – GVCC, pelas
excelentes apresentações musicais no Centro de Convenções “Professor Doutor
Fausto Victorelli”, dia 24/08/2013, requerendo ainda que as congratulações se
estendam à equipe da Escola “Espaço Música Viva”, na pessoa da Coordenadora
Débora da Matta Faria Ormieres. Aprovado por unanimidade de votos; 55) –
Requerimento nº 426/2013, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, e subscrito
por mais seis edis, consignando votos de congratulações aos Jovens das Ordens
DeMoley, Filhas de Jó e Cavaleiros Templários, na pessoa do Mestre Conselheiro
Gabriel Marques, pela realização de cerimônia em homenagem ao Dia dos Pais e ao
Dia do Maçon, dia 25/08/2013, requerendo ainda que as congratulações sejam
estendidas aos Presidentes da Loja Maçônica “Barão de Ramalho”, Sérgio Tadeu
Bignardi e Loja Simbólica “Cruzeiro do Sul”, Cleiton Célio Fantinato. Aprovado por
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unanimidade de votos; 56) – Requerimento nº 427/2013, de autoria dos Vereadores
Otacilio José Barreiros, Alcimar Siqueira Montalvão, João Gilberto dos Santos “Gilberto Santa Fé”, Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”, Jeferson Ricardo do
Couto, e subscrito por mais três edis, consignando votos de congratulações ao
Comandante do 13º Regimento de Cavalaria Mecanizado, Cel Cav Márcio Callafange
Júnior, pela comemoração do Dia do Soldado, dia 25/08/213. Aprovado por
unanimidade de votos; 57) – Requerimento nº 428/2013, de autoria do Vereador
Jeferson Ricardo do Couto, para que seja transmitida à família enlutada sinceras
condolências pelo passamento do Senhor Nelson Modena. Aprovado por unanimidade
de votos. Terminada a leitura dos requerimentos, o Sr. Presidente Vereador Otacilio
José Barreiros consultou ao 1º Secretário, Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, se
havia Vereador inscrito para falar no Expediente. Neste momento, o Sr. Presidente
solicitou ao Vice-Presidente, Vereador João Batista de Souza Pereira, que assumisse
a direção dos trabalhos para que ele pudesse fazer uso da palavra. A seguir, usou da
palavra o Vereador inscrito Otacilio José Barreiros. Inscrita a Vereadora Luciana
Batista, concedeu seu tempo no expediente para o Vereador Otacilio José Barreiros.
Após o Sr. Presidente reassumir os trabalhos, usou da palavra o vereador inscrito Dr.
José Carlos Mantovani. A seguir, usou da palavra o vereador inscrito Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho. Logo após, usou da palavra o já inscrito vereador
João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”. Usou da palavra o vereador inscrito
Jeferson Ricardo do Couto. Em seguida, o vereador inscrito Dr. Dimas Tadeu Urban.
Após, usou da palavra o vereador inscrito Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”,
sendo aparteado pela Vereadora Luciana Batista. Por fim, o vereador inscrito Alcimar
Siqueira Montalvão usou da palavra. Não havendo mais vereadores inscritos, o Sr.
Presidente passou a Ordem do Dia: 01) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei
nº 131/2013, de autoria da Prefeita Municipal, dispõe sobre a celebração de convênios
com o SESC, SENAI e SENAC no âmbito da Educação Municipal. Aprovado por
unanimidade de votos. 02) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 132/2013,
de autoria da Prefeita Municipal, dispõe sobre a celebração de convênio com o SESISP, no âmbito da Educação Municipal. Neste momento a Vereadora Luciana Batista
requereu votação nominal, sendo seu pedido aprovado por unanimidade de votos.
Colocado em votação nominal o Projeto de Lei nº 132/2013 obteve-se o seguinte
resultado: Alcimar Siqueira Montalvão - SIM, Jeferson Ricardo do Couto - SIM, João
Batista de Souza Pereira - SIM, João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé” - SIM,
José Carlos Mantovani - SIM, Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho - SIM,
Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson” - SIM, Luciana Batista - SIM, Milton Dimas
Tadeu Urban – SIM. Logo o Projeto de Lei nº 132/2013 foi aprovado por unanimidade
de votos; 03) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 135/2013, de autoria da
Prefeita Municipal, visa alterar dispositivos da Lei nº 2.526/1993, alterada pela Lei nº
4.002/2010. Aprovado por unanimidade de votos. 04) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do
Projeto de Lei nº 136/2013, de autoria da Prefeita Municipal, visa autorizar o Poder
Executivo a promover transferência de recursos financeiros ao Asilo de Velhice e
Mendicidade Nossa Senhora de Fátima e dá outras providências, visando a execução
do projeto elétrico. Aprovado por unanimidade de votos. 05) – PRIMEIRA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 137/2013, de autoria do Vereador Leonardo
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Francisco Sampaio de Souza Filho, visa autorizar instituir a “Semana Municipal de
Esclerose Múltipla” no Município de Pirassununga e dá outras providências. Aprovado
por unanimidade de votos. Terminada a Ordem do Dia o Sr. Presidente consultou o Sr.
Secretário, Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, se havia Vereador inscrito para falar
na Explicação Pessoal. Inscrito, usou da palavra o Vereador Dr. Dimas Tadeu Urban.
Não havendo mais vereadores inscritos, o Sr. Presidente deu por encerrada a
presente sessão. E para constar, Ulisses Cremasco, Oficial Parlamentar, digitei a
presente ata resumida, a qual é conferida por Adriana Aparecida Merenciano, Diretora
Geral, que, após aprovada pelo Plenário, segue devidamente assinada.
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