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Ata nº 2735 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
30 de julho de 2013. Ao trigésimo dia do mês de julho do ano dois mil e treze às 20
horas, na Sala das Sessões “Dr. Fernando Costa”, teve início a 2735ª 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 2734 da Sessão Ordinária de 23 de julho de 2013, a qual não
sofrendo impugnação, foi considerada aprovada. Em seguida, o Sr. Presidente
solicitou ao 2º Secretário, Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”,
que procedesse com a leitura do Expediente: Neste momento o Vereador Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho pediu a dispensa da leitura do Expediente,
Indicações e Pedidos de Informações, sendo seu pedido aprovado por unanimidade
de votos. A seguir, o Senhor Presidente pediu que constasse da Ata o Expediente: 01)
– Revista de Administração Municipal, IBAM, nº 281, Ano 58; 02) – Boletim de
Prestação de Contas, do Deputado Estadual João Caramez, de 04 a 06/2013; 03) –
Prospecto do IDM Cursos e Treinamentos, encaminhando o Calendário de Eventos de
07 a 09/2013; 04) – Revista Radis, nº 130, 07/2013; 05) – Convite da Prefeita
Municipal e Secretário Municipal de Esportes, para o jogo “Amigos da SME x Jogo das
Estrelas”, dia 06/08/2013; 06) – Convite da OAB de Pirassununga, para o Arraiá da
OAB na Chácara do Cumpadi Cróvis, dia 27/07/2013; 07) – Ofício nº 79/2013, da
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, solicitando a indicação de um vereador
para integrar a Comissão Organizadora da 3ª Conferência Nacional de Cultura, dias
07 e 08/08/2013; 08) – Cartão do Comandante da Academia da Força Aérea, Brig Ar
Carlos Eduardo da Costa Almeida, jusitificando a ausência na Audiência Pública
realizada nesta Casa, no último dia 23/07/2013; 09) – Ofício Especial do Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo, convidando para a “11ª Semana Jurídica do TCESP”,
de 05 a 08/08/2013; 10) – Requerimento do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, solicitando cópia integral do Requerimento nº 352/2013, de autoria dos
vereadores: Alcimar Siqueira Montalvão, Luciana Batista, João Batista de Souza
Pereira, João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, Dr. José Carlos Mantovani e
Dr. Milton Dimas Tadeu Urban, sobre os valores recebidos a título de 13º salário pelos
senhores Ademir Alves Lindo e Edgar Saggioratto; 11) – Ofício nº 512/2013-3, do
Ministério Público do Estado de São Paulo, encaminhando cópia da Portaria de
Inquérito Civil nº 726/2013 (Convênio entabulado com a Santa Casa de Misericórdia
de Pirassununga, execução do Programa Saúde da Família - PSF); 12) –
Requerimento do Vereador João Batista de Souza Pereira, solicitando cópia do
Pedido de Informações nº 130/2012, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros,
sobre informações do novo sistema de software à pessoa jurídica Techonology S/A,
bem como, a resposta encaminhada pelo Executivo Municipal; 13) – Requerimento de
Mauro Zamaro, solicitando a elaboração e incorporação de leis no código de posturas
deste município relativas à normalização e fiscalização de emissão de ruídos no
âmbito do Município; 14) – Ofício nº 06/2013, do Delegado de Polícia Titular, Francisco
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Paulo Oliveira Lima, encaminhando a ATA de Reunião Mensal da Comissão Municipal
de Trânsito, realizada dia 26/07/2013; 15) – Requerimento do Presidente Vereador
Otacilio José Barreiros, solicitando seja expedida certidão de vigência da Lei Municipal
nº 1.121, de 18/05/1972, que declarou de Utilidade Pública o Asilo de Velhice e
Mendicidade Nossa Senhora de Fátima; 16) – Requerimento da Associação dos
Guardas Civis Municipal de Pirassununga – AGCMP, solicita tornar sem efeito o
protocolado nº 02112, de 15/07/2013, com a finalidade de tomar conhecimento de
projetos sobre essa categoria de servidores municipais, solicitando ainda, a
autorização para fotografar os projetos de lei que antecederam as seguintes leis:
3.169/2003; 1.695/1986; e 1.739/1986; 17) – Comunicado nº CM188115/2013, do
Ministério da Educação, informando a liberação de recursos financeiros referente à
Prefeitura Municipal de Pirassununga, (R$ 221.507,44); 18) – Telegrama nº 5985 do
Ministério da Saúde, informando a liberação de recursos financeiros referente ao
Pagamento de Saúde Bucal Comp 06/2013, (R$ 2.230,00); 19) - Telegrama nº 4399
do Ministério da Saúde, informando a liberação de recursos financeiros referente ao
Pagamento de Saúde da Família Comp 06/2013, (R$ 103.741,50); 20) - Telegrama nº
3413 do Ministério da Saúde, informando a liberação de recursos financeiros referente
ao Pagamento de Programa de Assistência Farmaceutica Básica Comp 06/2013, (R$
18.165,29); 21) – Ofício nº 2242/2013, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo,
encaminhando cópia das decisões proferidas no processo nº TC-001258/010/06,
sobre Admissão de Pessoal efetuados pela Prefeitura Municipal de Pirassununga, por
tempo determinado, no exercício de 2005; 22) - Ofício nº 2238/2013, do Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo, encaminhando cópia da decisão proferida no
Processo nº TC-002902/026/10, relativo às Contas Anuais da Prefeitura Municipal de
Pirassununga, Exercício de 2010; 23) – Ofício nº 12/2013, da Prefeita Municipal,
encaminhando a Estimativa de Receitas para o Exercício de 2014 da Prefeitura
Municipal de Pirassununga; 24) - Ofício nº 133/2013, da Prefeita Municipal,
encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 131/2013, que dispõe sobre a
celebração de convênios com o SESC, SENAI e SENAC no âmbito da Educação
Municipal. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria
para darem os pareceres; 25) - Ofício nº 134/2013, da Prefeita Municipal,
encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 132/2013, que dispõe sobre a
celebração de convênio com o SESI-SP no âmbito da Educação Municipal.
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem
os pareceres; 26) - Ofício nº 138/2013, da Prefeita Municipal, encaminhando o Projeto
de Lei Complementar que recebeu o nº 04/2013, que dispõe sobre a criação do
Programa de Desenvolvimento Econômico de Pirassununga – PRODEP e dá outras
providências. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à
matéria para darem os pareceres; 27) - Ofício nº 139/2013, da Prefeita Municipal,
encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 133/2013, que visa autorizar o Poder
Executivo a promover transferência de recursos financeiros, do Fundo Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente, visando a execução do Projeto “Leitura”.
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem
os pareceres. As Indicações e os Pedidos de Informações a seguir foram
encaminhados à Prefeita Municipal: 28) - Indicação nº 545/2013, de autoria do
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Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, para que a Mesa Diretora da Câmara verifique a
possibilidade de adotar o uso de papéis reciclados nas atividades deste Poder
Legislativo como exemplo de cidadania e preservação do meio ambiente; 29) Indicação nº 546/2013, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, para que a
Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de permitir o uso de ônibus escolares para
transporte de estudantes de ensino técnico e superior de dentro do Município, durante
o período da noite, quando esses ônibus ficam ociosos, pelo teor da Lei 12.816/2013;
30) - Indicação nº 547/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para
que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de incentivar abordagens na rede
municipal de ensino, sobre doenças como o câncer e a realização de atividades de
cunho social como a arrecadação de lacres de latinhas; 31) - Indicação nº 548/2013,
de autoria do Vereador João Batista de Souza Pereira, para que a Prefeita Municipal,
verifique a possibilidade de ordenar a pintura de lombadas da Avenida 6 de Agosto;
32) - Indicação nº 549/2013, de autoria do Vereador João Batista de Souza Pereira,
para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de alienar, dentro dos ditames
legais, o ferro velho do Pátio II, a fim de arrecadar valores que poderiam ser usados
na castração de cães e gatos de pessoas que não tem condições de custear esses
procedimentos; 33) - Indicação nº 550/2013, de autoria do Vereador João Batista de
Souza Pereira, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de realizar a
transferência do ponto de ônibus localizado defronte a escada que liga a Avenida
Prudente de Moraes e Rua da Saudade, para o local do antigo ponto, defronte a
rampa ou atrás da garapeira situada na Avenida Pudente de Moraes, em atenção aos
pedidos dos usuários dos coletivos; 34) - Indicação nº 551/2013, de autoria do
Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, para que a Prefeita
Municipal, verifique a possibilidade de criar um espaço para que os cavaleiros possam
ser reunir e guardar temporariamente seus animais; 35) - Indicação nº 552/2013, de
autoria do Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, para que a
Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de realizar as reformas necessárias na
EMEF “Prof. Iran Rodrigues”, Vila Santa Fé, visando promover a ampliação das salas
de aulas, com construções de outras para melhor atender a classe estudantil daquela
Vila; 36) - Indicação nº 553/2013, de autoria do Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de
adoção de medidas legais urgentes para afastamento ou suspensão do(s) servidor(es)
envolvidos (possibilidade de crime de apropriação indébita), como forma protetiva do
patrimônio público e ainda as de caráter preventiva e punitivo, criando-se nova
metodologia para a administração e controle de materiais da merenda escolar; 37) Indicação n 554/2013, de autoria do Vereador Lorival César Oliveira Moraes “Nickson”, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de contratar um
médico nefrologista para atender na rede de saúde; 38) - Indicação nº 555/2013, de
autoria do Vereador Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”, para que a Prefeita
Municipal, verifique a possibilidade de determinar a manutenção nos aparelhos de
ginástica existentes na praça defronte ao Cartório de Registro Civil e das Pessoas
Naturais, bem como, realizar a substituição das lâmpadas queimadas, atendendo
usuários daquela área pública; 39) - Indicação nº 556/2013, de autoria do Vereador
Otacilio José Barreiros, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de
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realizar a doação de área de dez mil metros quadrados aproximadamente para o
Tribunal de Justiça de São Paulo, visando a construção de nova sede para o fórum da
Comarca de Pirassununga, sugerindo-se área da Avenida Felipe Boller Filho,
imediações do Distrito Industrial Guilherme Müller Filho; 40) – 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”; 41) – 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);
42) – 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; 43) – Pedido de Informações nº 91/2013, de
autoria do Vereador Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”, a respeito de
informações sobre as viagens realizadas pelas ambulâncias municipais. Em seguida,
o Sr. Presidente solicitou ao Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilbeto Santa Fé”,
que procedesse à leitura dos requerimentos: 44) – Requerimento nº 376/2013, de
autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, e subscrito por mais seis edis, para que
seja transferida a sessão ordinária programada para o dia 06 de agosto de 2013
(terça-feira), para o dia 07 de agosto de 2013 (quarta-feira), mantendo-se o mesmo
horário de início às 20 horas. Aprovado por unanimidade de votos; 45) –
Requerimento nº 377/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, e
subscrito por mais sete edis, consignando votos de congratulações aos funcionários:
Fernanda Arruda, Aneilde do Carmo, Márcia Capeli e o Médico Dr. Chistopher
Castilho, pelo profissionalismo no PAM da Zona Norte ao atenderem à população que
procuram aquela Unidade de Saúde. Aprovado por unanimidade de votos; 46) –
Requerimento nº 378/2013, de autoria da Vereadora Luciana Batista, e subscrito por
mais sete edis, consignando votos de congratulação a Excelentíssima Senhora
Prefeita Municipal de Pirassununga Cristina Aparecida Batista e a Ilustríssima Senhora
Secretária Municipal de Promoção Social Márcia dos Santos Lourenço, pela
realização de Plano Emergencial de Inverno, no último dia 26 de julho para oferecer
abrigo aos moradores de rua no período noturno. Aprovado por unanimidade de votos;
47) – Requerimento nº 379/2013, de autoria dos Vereadores Alcimar Siqueira
Montalvão e Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”, e subscrito por mais sete edis,
consignando votos de congratulações à Assembléia de Deus no Estado de São Paulo
- Ministério Madureira pelos 55 anos de fundação em nossa cidade. Aprovado por
unanimidade de votos; 48) – Requerimento nº 380/2013, de autoria do Vereador
Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito por mais sete edis, consignando votos de
congratulações ao Senhor Aparecido Fernandes Dias, pela luta no desenvolvimento
de meios para que um Projeto de Acessibilidade para Deficientes Visuais fosse
implantado, causa tão justa e passível de trazer a integração de muitos estudantes
com deficiências visuais. Aprovado por unanimidade de votos; 49) – Requerimento nº
381/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito por mais
sete edis, consignando votos de congratulações aos funcionários da Rede Covabra,
pela realização de Festa Caipiria dia 27/07/2013. Aprovado por unanimidade de votos;
50) – Requerimento nº 382/2013, de autoria do Vereador João Gilberto dos Santos -4-
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“Gilberto Santa Fé”, e subscrito por mais sete edis, consignando votos de
congratulações ao Senhor José Montanha, voluntariamente presta à comunidade da
Vila Santa Fé. Aprovado por unanimidade de votos; 51) - Requerimento nº 383/2013,
de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por
mais sete edis, consignando votos de cogratulações ao pirassununguense Marco
Aurélio de Sá, karateca, pela conquista da medalha de ouro da 1ª Divisão dos 57º
Jogos Regionais em São Carlos, dia 21/07/2013. Aprovado por unanimidade de votos;
52) - Requerimento nº 384/2013, de autoria dos Vereadores Luciana Batista, Alcimar
Siqueira Montalvão e João Batista de Souza Pereira, e subscrito por mais cinco edis,
consignando votos de congratulações ao SAEP pela presteza de sua equipe, referente
a limpeza do Córrego do Andrezinho. Aprovado por unanimidade de votos; 53) Requerimento nº 385/2013, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, e subscrito
por mais sete edis, consignando votos a todos os agricultores de Pirassununga pela
passagem de seu dia, 28/07/2013. Aprovado por unanimidade de votos; 54) Requerimento nº 386/2013, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, e subscrito
por mais sete edis, consignando votos de congratulações aos formandos da
Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da Universidade de São Paulo,
que colaram grau os alunos da 5ª Turma diurna e a 8ª Turma noturna do Curso de
Engenharia de Alimentos e a 31ª Turma do Curso de Zootecnia, dia 27/07/2013.
Aprovado por unanimidade de votos; 55) - Requerimento nº 387/2013, de autoria do
Vereador Otacilio José Barreiros, e subscrito por mais seis edis, consignando votos de
congratulações aos atletas: Ademilson Donizetti Venâncio, Márcia Terezinha
Maestrello, Rafael Mazzaro Salgado de Oliveira, e Adriano Henrique Silva, pela
conquista de 14 medalhas de ouro e 1 medalha de prata nos Jogos Regionais.
Aprovado por unanimidade de votos; 56) - Requerimento nº 388/2013, de autoria da
Vereadora Luciana Batista, e subscrito por mais sete edis, para que seja transmitida à
família enlutada sinceras condolências pelo passamento da Senhora Ângela Maria de
Oliveira. Aprovado por unanimidade de votos; 57) - Requerimento nº 389/2013, de
autoria da Vereadora Luciana Batista, e subscrito por mais sete edis, para que seja
transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento da Senhora
Hellen Maria Victorelli. Aprovado por unanimidade de votos. Terminada a leitura dos
requerimentos, o Sr. Presidente Vereador Otacilio José Barreiros consultou ao 2º
Secretário, Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilbeto Santa Fé”, se havia Vereador
inscrito para falar no Expediente. Inscrito, usou da palavra o Vereador Lorival César
Oliveira Moraes - “Nickson”, sendo aparteado pelo Vereador Dr. Milton Dimas Tadeu
Urban. Em seguida, usou da palavra o Vereador inscrito Dr. José Carlos Mantovani,
sendo aparteado pelo Vereador Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”. Logo após,
o já inscrito Vereador Jeferson Ricardo do Couto, usou da palavra, sendo aparteado
pelo Vereador Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”. Usou da palavra o Vereador
inscrito Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, sendo aparteado pelos
Vereadores Jeferson Ricardo do Couto, Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson” e
contra aparteado pelo Vereador Jeferson Ricardo do Couto. Em seguida, o já inscrito
Vereador João Batista de Souza Pereira, usou da palavra, sendo aparteado pelos
Vereadores Jeferson Ricardo do Couto, Luciana Batista e contra aparteado pelo
Vereador Jeferson Ricardo do Couto. Logo após, usou da palavra o Vereador inscrito
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Alcimar Siqueira Montalvão, sendo aparteado pelo Vereador Lorival César Oliveira
Moraes - “Nickson”. Usou da palavra o já inscrito Vereador João Gilberto dos Santos “Gilberto Santa Fé”, sendo aparteado pelo Vereador Lorival César Oliveira Moraes “Nickson”. A seguir, 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, sendo aparteado pelos Vereadores Jeferson Ricardo do Couto e
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho. Em seguida, após o Sr. Presidente
reassumir os trabalhos, não havendo mais vereadores inscritos, o Sr. Presidente,
passou a Ordem do Dia: 01) – SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei
Complementar nº 01/2013, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, que visa
alterar o artigo 135 da Lei Complementar nº 81, de 28 de dezembro de 2007, o Código
Tributário do Município. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 02) –
SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 125/2013, de autoria do Vereador João
Batista de Souza Pereira, que dispõe sobre o registro permanente de animais no
Município de Pirassununga. Em discussão, usou da palavra o Vereador Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho. Colocado em Segunda Discussão o Projeto de Lei
nº 125/2013, foi aprovado por unanimidade de votos. 03) – SEGUNDA DISCUSSÃO
do Projeto de Decreto Legislativo nº 05/2013, de autoria do Vereador Otacilio José
Barreiros, que visa conceder ao Senhor Accácio Hebe Nouer Neto, o título de “Honra
ao Mérito”. Aprovado por unanimidade de votos. 04) – SEGUNDA DISCUSSÃO do
Projeto de Emenda à Lei Orgânica nº 01/2013, de autoria do Vereador Otacilio José
Barreiros, visa alterar dispositivos da Lei Orgânica do Município para que sejam
mantidas a moralidade e a probidade na Administração Pública. Aprovado por
unanimidade de votos. 05) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 123/2013,
de autoria da Prefeita Municipal, dispõe sobre criação de emprego permanente
mensalista de Professor Substituto, no quadro de servidores da municipalidade.
Aprovado por unanimidade de votos. 06) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei
nº 127/2013, de autoria da Prefeita Municipal, visa autorizar o Poder Executivo a
celebrar convênio com a União por intermédio da Superintendência Regional do
Trabalho e Emprego no Estado de São Paulo. Retirado na forma do Artigo 38 do
Regimento Interno. 07) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 128/2013, de
autoria da Prefeita Municipal, visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio
com Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, objetivando a execução do
Programa de Proteção Social Básica e Especial. Aprovado por unanimidade de votos.
08) - PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 129/2013, de autoria da Prefeita
Municipal, visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a Associação
Nosso Desafio Pirassununga, objetivando a execução do Programa de Proteção
Social Básica e Especial. Aprovado por unanimidade de votos. 09) - PRIMEIRA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 130/2013, de autoria da Prefeita Municipal, dispõe
sobre o Conselho Municipal de Assistência Social, do Fundo Municipal de Assistência
Social e dá outras providências. Foi apresentada a Emenda nº 01/2013, a qual foi lida
pelo Secretário e recebeu pareceres verbais favoráveis das Comissões Permanentes.
Neste momento, o Vereador Dr. José Carlos Mantovani requereu que a votação fosse
apreciada em capítulos, sendo seu pedido aprovado por unanimidade de votos.
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Colocado em PRIMEIRA DISCUSSÃO, o Projeto de Lei nº 130/2013 foi aprovado por
unanimidade de votos, bem como a emenda apresentada. Terminada a Ordem do Dia
o Sr. Presidente consultou o Sr. Secretário, Vereador João Gilberto dos Santos “Gilbeto Santa Fé”, se havia Vereador inscrito para falar na Explicação Pessoal. Não
havendo mais vereadores inscritos, o Sr. Presidente convidou os Senhores Edis para
a Sessão Solene alusiva ao transcurso do Centésimo Nonagésimo Aniversário de
Fundação do Município e entrega de Títulos Honoríficos, dia 01/08/2013, às
19h30min, no Auditório do Centro de Convenções “Prof. Dr. Fausto Victorelli”. 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.

-7-

