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Ata nº 2890 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
06 de dezembro de 2016. Ao sexto dia do mês de dezembro de dois mil e dezesseis, às
20 horas, na Sala das Sessões "Dr. Fernando Costa" teve início a 2890ª sessão
ordinária desta Câmara. Presentes os seguintes Vereadores: Alcimar Siqueira
Montalvão, Cícero Justino da Silva, Jeferson Ricardo do Couto, João Batista de Souza
Pereira, João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, Leonardo Francisco Sampaio
de Souza Filho, Lorival César de Oliveira Moraes - “Nickson”, Luciana Batista, Milton
Dimas Tadeu Urban e Otacilio José Barreiros. Havendo número legal, o Sr. Presidente
Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, declarou abertos os trabalhos e colocou em
discussão a Ata nº 2889 da Sessão Ordinária de 29 de novembro de 2016, a qual não
sofrendo impugnação, foi considerada aprovada. Em seguida o Senhor Presidente
solicitou ao 1ª Secretário, Vereador João Batista de Souza Pereira, 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 Pedido de
Informações, sendo seu pedido aprovado por unanimidade de votos. Neste momento, a
vereadora Luciana Batista solicitou a suspensão da sessão por 15 (quinze) minutos,
sendo seu pedido aprovado por unanimidade de votos. Reaberto os trabalhos o Sr.
Presidente pediu que constasse da Ata o Expediente: 01) – Convite da EMEI "Professor
Belmiro Walmor Urban", para a "Formatura 2016", dia 12/12/2016; 02) – Convite da
Prefeita Municipal, Senhora Cristina Aparecida Batista, para a Entrega de Certificados
do Curso "Informática da Comunidade", dia 13/12/2016; 03) – Boletim Grifon, Edição de
06/12/2016, referente a Ata da Oitava Reunião Ordinária da Comissão de Educação e
Cultura, da Segunda Sessão Legislativa da Décima Oitava Legislatura; 04) – Ofício n°
07/2016, do Secretário Municipal de Finanças, encaminha o relatório do 2º
Quadrimestre da Saúde de 2016; 05) – Convite da Prefeita Municipal, para a Abertura
do Trabalho Técnico Social "Projeto Educacional do Programa Minha Casa, Minha Vida
- Oficinas Sócio Educativas, Workshops e Cursos de Geração de Renda de Pós
Ocupação do Residencial Jardim Santa Clara", dia 05/12/2016; 06) – Convite do 13º
Regimento de Cavalaria Mecanizado, para a "Formatura de Encerramento do Curso de
Formação de Sargentos 2016/2017", dia 10/12/2016; 07) – Ofício nº 27/2016 da
Diretora Administrativa do Colégio Objetivo Júnior, Professora Dilene Octaviano
Manarin, enviando o nome da aluna Bianca Maria Cuel, do 9º ano do ensino
fundamental II, para receber a Medalha "Estudante Modelo"; 08) – Ofício nº 111/2016 da
Juíza Eleitoral da 96º Zona Eleitoral, Senhora Flávia Pires de Oliveira, solicitando o
empréstimo do arranjo de flores desta Casa, para a "Cerimônia de Diplomação do
Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores eleitos no município de Pirassununga", a realizarse no próximo dia 07 de dezembro do ano em curso (quarta-feira); 09) – Convite da
Prefeita Municipal, para a palestra sobre o tema "Marco Regulatório das Organizações
da Sociedade Civil" - Lei nº 13.019/2014, com alteração da Lei nº 13.204/2015, dia
06/12/2016; 10) – Ofício s/nº da Assistente de Diretor de Escola (EMEI "Professor
Belmiro Walmor Urban"), Senhora Marília Botteon da Silva Tavelini, em atenção ao
Ofício nº 00554/2016, informando que a unidade escolar atende apenas ao segmento
de educação infantil, não contemplado com a premiação Ato Solene "Estudante
Modelo", portanto, não será indicado aluno para a cerimônia; 11) – Ofício nº 109/2016
da 96º Zona Eleitoral de Pirassununga, solicitando o empréstimo de uma bandeira do
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município de Pirassununga e seu respectivo suporte para utilização na Cerimônia de
Dilomação do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores eleitos no município, dia 07/12/2016;
12) – Requerimento do Vereador Cícero Justino da Silva solicitando cópia integral do
áudio e vídeo de todas as Sessões Ordinárias realizadas durante o ano de 2016, para
fins de arquivo pessoal; 13) - Ofício 386/2016 do Presidente da Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais de Pirassununga, Senhor Moacyr Fonseca Junior, solicitando
a esta Casa de Leis, que interceda junto a Excelentíssima Senhora Prefeita Cristina
Aparecida Batista, para que nos destine o possível saldo de repasse feito pelo Poder
Executivo à Câmara Municipal para fazer frente as despesas do legislativo, a ser
devolvido aos cofres do município; 14) – Ofício GAB nº 595/2016 da Prefeita Municipal,
em atenção ao Ofício nº 876/2016, que trata do TC nº 001661/010/11 - contrato firmado
entre a Prefeitura e a empresa Verocheque Refeições Ltda., encaminhando também
cópia das folhas 11/23 e 48 v do protocolo nº 4073/16, contendo a medidas adotadas
por esta Administração; 15) – Ofício nº 059/2016-PGM da Procuradoria Geral do
Município, encaminha o Termo de Convênio entabulado com a Associação Beneficente
Instituto Vida Renovada (Termo de Prorrogação de Convêvio nº 172/2016 - Termo de
Convênio nº 013/2015); 16) – Ofício nº 060/2016-PGM da Procuradoria Geral do
Município, encaminha o Termo de Convênio entabulado com a Associação Beneficente
Instituto Vida Renovada (Termo de Convênio nº 022/2016); 17) – Ofício GAB n°
597/2016, do Assessor de Secretaria do Gabinete da Prefeita, solicitando 1 (uma) cópia
da ata de posse da Prefeita; 18) - Ofício nº 153/2016 da Prefeita Municipal,
encaminhando Mensagem Aditiva ao Projeto de Lei nº 94/2016, que dispõe sobre o
Orçamento do Município para o Exercício de 2017, compreendendo a administração
direta e indireta. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à
matéria para darem os pareceres; 19) – Ofício nº 156/2016, da Prefeita Municipal
encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 128/2016, que visa autorizar o Poder
Executivo a abrir crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$
1.152.000,00 (um milhão, cento e cinquenta e dois mil reais), destinado a atender
aditamento contratual com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de
Pirassununga, objetivando a execução do Programa Saúde da Família - PSF.
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem
os pareceres; 20) – Ofício nº 154/2016, da Prefeita Municipal encaminhando o Projeto
de Lei que recebeu o nº 126/2016, que visa autorizar a abertura de créditos adicionais
suplementares no Programa Orçamentário da Câmara Municipal. Encaminhado às
Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 21)
– Ofício nº 155/2016, da Prefeita Municipal encaminhando o Projeto de Lei
Complementar que recebeu o nº 10/2016, que visa instituir no município de
Pirassununga, Estado de São Paulo, a Contribuição para Custeio do Serviço de
iluminação Pública - CIP, prevista no artigo 149-A da Constituição Federal, e dá outras
providências. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria
para darem os pareceres; 22) – Projeto de Lei n° 127/2016, de autoria do vereador
Jeferson Ricardo do Couto, que visa denominar de João Engler Filho, Rotatória no
Jardim Morumbi, neste Município. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria para darem os pareceres; 23) - Projeto de Lei nº 125/2016, de
autoria da Vereadora Luciana Batista, que visa denominar Unidade de Saúde da
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Família – USF, neste Município. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria para darem os pareceres; 24) - Projeto de Lei nº 124/2016, de
autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, que visa denominar Unidade de Pronto
Atendimento – UPA, neste Município. Encaminhado às Comissões Permanentes da
Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres. As Indicações a seguir foram
encaminhadas à Prefeita Municipal: 25) – Indicação nº 174/2016, de autoria dos
Vereadores Alcimar Siqueira Montalvão, Cícero Justino da Silva, Jeferson Ricardo do
Couto, João Batista de Souza Pereira, João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”,
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, para que a Prefeita Municipal, verifique a
possibilidade de atender os pedidos da Associação Nosso Desafio de Pirassununga
(ANDE), para melhorias na entidade que tanto coopera com o Município através de seu
trabalho, e/ou incluir as ações nas Leis Orçamentárias Anuais (PPA, LDO e LOA); 26 ) –
Indicação nº 175/2016, de autoria dos Vereadores Alcimar Siqueira Montalvão, Cícero
Justino da Silva, Jeferson Ricardo do Couto, João Batista de Souza Pereira, João
Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho,
para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de atender os pedidos da
Associação de Moradores do Cerrado de Emas (AMCEMA), visando emendas no
Projeto de Lei Orçamentária que está em tramite nesta Casa de Leis, e/ou incluir as
ações nas Leis Orçamentárias Anuais (PPA, LDO e LOA); 27) – Indicação nº 176/2016,
de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para que a Prefeit a Municipal,
verifique a possibilidade de ordenar a pintura da sinalização de trânsito dos bairros Vila
Brás I e Vila Brás II; 28) – Indicação nº 177/2016, de autoria do Vereador Lorival César
Oliveira Moraes - “Nickson”, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade da
aplicação do Anteprojeto de Lei em anexo, que visa alterar o artigo 13 da Lei nº
3.365/2005, para conferir isenção da tarifa de ônibus à pessoa idosa acima de 60
(sessenta) anos. A seguir, o Sr. Presidente solicitou ao Vereador João Batista de Souza
Pereira, que procedesse à leitura dos requerimentos: 29) - Requerimento n° 325/2016,
de autoria da vereadora Luciana Batista, e subscrito por mais sete edis, para que seja
apreciado sob regime de urgência na presente sessão ordinária, o Projeto de Lei nº
118/2016, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, que denomina de José
Rosim via pública neste Município. Aprovado por unanimidade de votos; 30) Requerimento n° 326/2016, de autoria do vereador Otacilio José Barreiros, e subscrito
por mais sete edis, para que seja apreciado sob regime de urgência na presente sessão
ordinária, o Projeto de Lei nº 120/2016, de autoria da Prefeita Municipal, que visa
instituir o Plano Municipal de Cultura – PMC de Pirassununga e dá outras providências.
Aprovado por unanimidade de votos; 31) - Requerimento n° 327/2016, de autoria da
vereadora Luciana Batista, e subscrito por mais sete edis, para que seja apreciado sob
regime de urgência na presente sessão ordinária, o Projeto de Lei nº 121/2016, de
autoria da Prefeita Municipal, que visa instituir o Programa “É Cultura”, no Município de
Pirassununga. Aprovado por unanimidade de votos; 32) - Requerimento n° 328/2016, de
autoria do vereador Otacilio José Barreiros, e subscrito por mais sete edis, para que
seja apreciado sob regime de urgência na presente sessão ordinária, o Projeto de Lei nº
123/2016, de autoria da Prefeita Municipal, que visa instituir o Calendário Oficial de
Eventos e datas comemorativas do município de Pirassununga, e dá outras
providências. Aprovado por unanimidade de votos; 33) - Requerimento n° 329/2016, de
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autoria da vereadora Luciana Batista, e subscrito por mais sete edis, para que seja
incluído na Ordem do Dia e apreciado sob regime de urgência na presente sessão
ordinária, o Projeto de Lei nº 124/2016, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros,
que visa denominar Unidade de Pronto Atendimento – UPA, neste Município. Aprovado
por unanimidade de votos; 34) - Requerimento n° 330/2016, de autoria do vereador
João Batista de Souza Pereira, e subscrito por mais oito edis, para que seja incluído na
Ordem do Dia e apreciado sob regime de urgência na presente sessão ordinária, o
Projeto de Lei nº 125/2016, de autoria da Vereadora Luciana Batista, que visa
denominar Unidade de Saúde da Família – USF, neste Município. Aprovado por
unanimidade de votos; 35) - Requerimento n° 331/2016, de autoria do vereador Otacilio
José Barreiros, e subscrito por mais seis edis, para que seja incluído na Ordem do Dia e
apreciado sob regime de urgência na presente sessão ordinária, o Projeto de Lei nº
126/2016, de autoria da Prefeita Municipal, que visa autorizar abertura de créditos
adicionais suplementares no Programa Orçamentário da Câmara Municipal. Aprovado
por unanimidade de votos; 36) - Requerimento n° 332/2016, de autoria do vereador
Otacilio José Barreiros, e subscrito por mais sete edis, para que seja incluído na Ordem
do Dia e apreciado sob regime de urgência na presente sessão ordinária, o Projeto de
Lei nº 128/2016, de autoria da Prefeita Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo
a abrir crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 1.152.000,00
(um milhão, cento e cinquenta e dois mil reais) destinado a atender aditamento
contratual com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga,
objetivando a execução do Programa Saúde da Família – PSF. Aprovado por
unanimidade de votos; 37) – Requerimento n° 333/2016, de autoria do vereador
Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito por mais oito edis, para que seja transmitida à
família enlutadas sinceras condolências pelo passamento da Senhora Denorá Vergilio
Engler. Aprovado por unanimidade de votos; 38) – Requerimento n° 334/2016, de
autoria do vereador João Batista de Souza Pereira, e subscrito por mais sete edis, para
que seja transmitida à família enlutadas sinceras condolências pelo passamento da
Senhora Angela Maria Felício. Aprovado por unanimidade de votos; 39) – Requerimento
n° 335/2016, de autoria do vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e
subscrito por mais oito edis, consignando votos de congratulações ao Grupo Amor
Exigente de Pirassununga pelos 21 anos de fundação comemorados no último dia 05
de dezembro. Aprovado por unanimidade de votos; 40) – Requerimento n° 336/2016, de
autoria do vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais
oito edis, consignando votos de congratulações ao atleta Clayton Fernandes, com o
segundo lugar em sua categoria no Campeonato Sul Americano de Jiu-Jitsu realizado
em Barueri, no último dia 27 de novembro. Aprovado por unanimidade de votos; 41) –
Requerimento n° 337/2016, de autoria do vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, e subscrito por mais sete edis, consignando votos de congratulações ao
Asilo de Velhice e Mendicidade Nossa Senhora de Fátima, pela passagem dos 100
anos de existência, comemorados dia 01/12/2016. Aprovado por unanimidade de votos;
42) – Requerimento n° 338/2016, de autoria da vereadora Luciana Batista, e subscrito
por mais sete edis, para que seja transmitida à família enlutadas sinceras condolências
pelo passamento do Senhor Jorge Luis de Oliveira. Aprovado por unanimidade de
votos. Terminada a leitura dos requerimentos, o Sr. Presidente vereador Alcimar
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Siqueira Montalvão consultou o 1º Secretário, Vereador João Batista de Souza Pereira,
se havia Vereador inscrito para falar no Expediente. Usou da palavra o vereador inscrito
Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”, aparteado pelos vereadores Otacilio José
Barreiros e Cícero Justino da Silva. Inscrito o Vereador João Batista de Souza Pereira,
concedeu seu tempo no expediente para o Vereador Lorival César Oliveira Moraes “Nickson”. Em seguida, usou da palavra na tribuna o vereador inscrito João Gilberto dos
Santos - “Gilberto Santa Fé”. Usou da palavra o já inscrito vereador Cícero Justino da
Silva, aparteado pelo vereador Otacilio José Barreiros. Logo após, o vereador inscrito
Otacilio José Barreiros usou da palavra na tribuna aparteado pelo vereador João Batista
de Souza Pereira. Uso da palavra o já inscrito vereador Leonardo Francisco Sampaio
de Souza Filho usou da palavra. Neste momento, o Sr. Presidente solicitou ao VicePresidente, Vereador Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”, que assumisse a
direção dos trabalhos para que ele pudesse fazer uso da palavra. A seguir, usou da
palavra o Vereador inscrito Alcimar Siqueira Montalvão. Não havendo mais vereadores
inscritos o Sr. Presidente, passou a Ordem do Dia: 01) - PRIMEIRA E SEGUNDA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 118/2016, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira
Montalvão, que denomina de José Rosim via pública neste Município. Aprovado por
unanimidade de votos. 02) - PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº
120/2016, de autoria da Prefeita Municipal, visa instituir o Plano Municipal de Cultura –
PMC de Pirassununga e dá outras providências. Foi apresentada a Emenda nº 01/2016,
a qual foi lida pelo Secretário e recebeu pareceres verbais favoráveis das Comissões
Permanentes. Colocado em PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO, o Projeto de Lei nº
120/2016 foi aprovado por unanimidade de votos, bem como a emenda apresentada.
03) - PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 121/2016, de autoria
da Prefeita Municipal, visa instituir o Programa “É Cultura”, no Município de
Pirassununga. Foi apresentada a Emenda nº 01/2016, a qual foi lida pelo Secretário e
recebeu pareceres verbais favoráveis das Comissões Permanentes. Colocado em
PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO, o Projeto de Lei nº 121/2016 foi aprovado por
unanimidade de votos, bem como a emenda apresentada. 04) - PRIMEIRA E
SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 123/2016, de autoria da Prefeita
Municipal, visa instituir o Calendário Oficial de Eventos e datas comemorativas do
município de Pirassununga, e dá outras providências. Foi apresentada a Emenda nº
01/2016, a qual foi lida pelo Secretário e recebeu pareceres verbais favoráveis das
Comissões Permanentes. Colocado em PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO, o
Projeto de Lei nº 123/2016 foi aprovado por unanimidade de votos, bem como a
emenda apresentada. 05) - PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO Projeto de Lei nº
124/2016, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, que visa denominar Unidade
de Pronto Atendimento – UPA, neste Município. Aprovado por unanimidade de votos.
06) - PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 125/2016, de autoria
da Vereadora Luciana Batista, que visa denominar Unidade de Saúde da Família – USF,
neste Município. Aprovado por unanimidade de votos. 07) - PRIMEIRA E SEGUNDA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 126/2016, de autoria da Prefeita Municipal, que visa
autorizar abertura de créditos adicionais suplementares no Programa Orçamentário da
Câmara Municipal. Aprovado por unanimidade de votos. 08) - PRIMEIRA E SEGUNDA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 128/2016, de autoria da Prefeita Municipal, que visa
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autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no orçamento vigente,
no valor de R$ 1.152.000,00 (um milhão, cento e cinquenta e dois mil reais) destinado a
atender aditamento contratual com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de
Pirassununga, objetivando a execução do Programa Saúde da Família – PSF. Aprovado
por unanimidade de votos. 09) – SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº
116/2016, de autoria da Prefeita Municipal, visa autorizar o Poder Executivo a abrir
crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 202.761,21
(duzentos e dois mil, setecentos e sessenta e um reais e vinte e um centavos),
destinado a atender aditamento contratual para realização de Cirurgias Eletivas no
Município de Pirassununga. Aprovado por unanimidade de votos. 10) – SEGUNDA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 117/2016, de autoria da Prefeita Municipal, visa
autorizar a abertura de créditos adicionais suplementares no Programa Orçamentário
da Câmara Municipal. Aprovado por unanimidade de votos. 11) – PRIMEIRA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 94/2016, de autoria da Prefeita Municipal, Estima a
receita e fixa a despesa do Município para o exercício de 2017. Em discussão usaram
da palavra os vereadores Otacilio José Barreiros e Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho. Foi adiada a apreciação do Projeto de Lei n° 94/2016 a pedido do vereador
Otacilio José Barreiros. 12) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 112/2016, de
autoria do Vereador Cícero Justino da Silva, visa alterar dispositivo da Lei Municipal nº
3.568, de 24 de maio de 2007, que visa combater o nepotismo no Poder Executivo. Em
discussão, usou da palavra os vereadores Cícero Justino da Silva e Otacilio José
Barreiros. Neste momento, o Sr. Presidente solicitou ao Vice-Presidente, Vereador
Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”, que assumisse a direção dos trabalhos para
que ele pudesse fazer uso da palavra. A seguir, usou da palavra o Vereador Alcimar
Siqueira Montalvão, aparteado pelo vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza
Filho. Novamente, usou da palavra o vereador Cícero Justino da Silva. Colocado em
votação o Projeto de Lei n° 112/2016, foi aprovado por unanimidade de votos. 13) –
PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei Complementar nº 08/2016, de autoria da
Prefeita Municipal, visa regulamentar as atribuições da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e dá outras providências. Aprovado por unanimidade de votos. 14) –
PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei Complementar nº 09/2016, de autoria da
Prefeita Municipal, visa prorrogar o prazo para regularização de edificação, conforme
especifica. Aprovado por unanimidade de votos. Terminada a Ordem do Dia o Sr.
Presidente consultou o Sr. Secretário, Vereador João Batista de Souza Pereira, se havia
Vereador inscrito para falar na Explicação Pessoal. Usou da palavra o vereador inscrito
Cícero Justino da Silva, aparteado pelo vereador Otacilio José Barreiros. Neste
momento, o Sr. Presidente solicitou ao Vice-Presidente, Vereador Lorival César Oliveira
Moraes - “Nickson”, que assumisse a direção dos trabalhos para que ele pudesse fazer
uso da palavra. A seguir, usou da palavra o Vereador inscrito Alcimar Siqueira
Montalvão, aparteado pelos vereadores Cícero Justino da Silva e Otacilio José
Barreiros. Após o Sr. Presidente reassumir os trabalhos e não havendo mais vereadores
inscritos, 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 da Secretaria, que, após aprovada pelo Plenário,
segue devidamente assinada.
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