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O Ata nº 2897 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada
dia 14 de março de 2017. Ao décimo quarto dia do mês de março de dois mil e
dezessete, às 20 horas, na Sala das Sessões "Dr. Fernando Costa" teve início a
2897ª Sessão Ordinária desta Câmara. Presentes os seguintes Vereadores: Edson
Sidinei Vick, Jeferson Ricardo do Couto, José Antonio Camargo de Castro, Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho, Luciana Batista, Natal Furlan, Paulo Eduardo
Caetano Rosa, Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, Vitor Naressi
Netto e Wallace Ananias de Freitas Bruno. Havendo número legal, o Sr. Presidente
Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, declarou abertos os
trabalhos e colocou em discussão a Ata nº 2896 da Sessão Ordinária de 07 de
março de 2017, a qual não sofrendo impugnação, foi considerada aprovada. Neste
momento, o Senhor Presidente solicitou ao 1° Secretário, Vereador Wallace Ananias
de Freitas Bruno, que procedesse com a leitura do Expediente. Em seguida, o
Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa solicitou a dispensa da leitura do
Expediente, Indicações e Pedido de Informações, sendo seu pedido aprovado por
unanimidade de votos. Continuando, o Sr. Presidente pediu que constasse da Ata o
Expediente: 01) – Cartão do Comandante da Academia da Força Aérea, Brigadeiro
do Ar Mário Augusto Baccarin, agradecendo os cumprimentos enviados por
intermédio do Requerimento nº 45/2017, de autoria do Vereador José Antonio
Camargo de Castro, por ocasião de sua posse no cargo de Comandante da AFA; 02)
– E-mail encaminhado pelo Oficial de Comunicação Social do 13º RC Mec, 1º Ten
QAO Marco Aurélio Nunes Brasil, o qual capeia convite do Comandante do 13º
Regimento de Cavalaria Mecanizado, Coronel Eduardo Xavier Ferreira Glaser
Migon, para a "Cerimônia de Incorporação do Efetivo Variável de 2017", realizado no
dia 11 de março (sábado), às 10h30min; 03) – Carta Convite encaminhada pelo
Senhor Aislan Rodrigues, Coordenador do Movimento Brasil Livre de Pirassununga MBL, para o evento "O Futuro do Brasil - como você pode ajudar a mudar o seu
país", a realizar-se no próximo dia 18 de março (sábado), a partir das 14 horas, no
Clube de Campo Anhanguera; 04) – Publicação Grifon Brasil, Edição de 11/03/2017 requerimento do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, solicitando R$ 30.000,00 à
Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga; e 14/03/2017 - sobre comunicado da
Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo - SP; 05) –
E-mail encaminhado pela Seção de Comunicação Social do 13º Regimento de
Cavalaria Mecanizado, convidando para o Seminário Profissional versando sobre
"Segurança Internacional: desafios à Força Expedicionária Brasileira" e "Gestão de
Defesa: pesquisa e inovação gerando capacidades militares para o século XXI", a
realizar-se nos dias 28 e 29/03/2017, em horários diversos, no Centro de
Convenções "Prof. Dr. Fausto Victorelli"; 06) – E-mail encaminhado pela Senhora
Maria Aparecida Sacco Córdoba, agradecendo o envio do Requerimento nº 70/2017,
de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, o qual consignou voto de
pesar pelo falecimento da Senhora Augusta Scatolin Sacco; 07) – Requerimento da
Vereadora Luciana Batista solicitando cópia do documento protocolado nesta Casa
sob o nº 01714, em 01/11/2016, em que a Associação dos Guardas Civis Municipais
repudia declarações proferidas pelo então Vereador Lorival César Oliveira Moraes "Nickson" na Sessão Ordinária de 11/10/2016; 08) – Requerimento do Vereador
Edson Sidinei Vick solicitando cópia reprográfica do Pedido de Informações nº
05/2017, de autoria da Vereadora Luciana Batista, bem como da respectiva
resposta, para análise e eventuais providências de interesse público (pá
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carregadeira e motoniveladora - Oficina do Lázaro); 09) – E-mail encaminhando
Comunicação Interna nº 04/2017 do Responsável pela Imprensa Oficial do Município
e Secretário Municipal de Governo, solicitando que a partir desta data, todo material
(texto) enviado para publicação no Diário Oficial Eletrônico (Imprensa Oficial) seja
feito por meio eletrônico para o e-mail: imprensa@pirassununga.sp.gov.br, sempre
na extensão “doc” e ou “pdf”, visando a garantia da fidelidade das informações; 10) –
Ofício SMS nº 027/2017 subscrito pelo Secretário Municipal de Saúde, Dr. Milton
Dimas Tadeu Urban, encaminhando Ata referente à 57ª Audiência Pública da Saúde,
realizada no dia 20/02/2017; 11) – Ofício GAB nº 117/2017, do Prefeito Municipal,
em atenção ao Pedido de Informações n° 22/2017, de autoria dos vereadores Edson
Sidinei Vick e Luciana Batista, a respeito da não retirada do lixo biológico das
unidades de saúde da cidade, do Centro Odontológico e Centro de Especialidade
Médica; 12) – Ofício GAB nº 116/2017, do Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido
de Informações n° 27/2017, de autoria do vereador Vitor Naressi Netto, pedindo
esclarecimentos quanto aos inadimplentes com o pagamento dos impostos no
Município; 13) – Ofício GAB nº 114/2017, do Prefeito Municipal, em atenção ao
Pedido de Informações nº 18/2017, de autoria dos Vereadores Luciana Batista,
Edson Sidinei Vick e Paulo Eduardo Caetano Rosa, referente ao Lago Municipal; 14)
– Ofício GAB nº 113/2017, do Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido de
Informações n° 26/2017, de autoria do vereador Vitor Naressi Netto, questionando
sobre o transporte escolar realizado pela Administração Municipal para levar
crianças de Cachoeira de Emas até a Creche Professor Augusto Guelli do Jardim
Bela Vista; 15) – Ofício DE - nº 187/2017 - Circular do Diretor Administrativo e
Financeiro da Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos
Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí - ARES-PCJ, Senhor Carlos Roberto de Oliveira,
apresentando a agência e encaminhando os Relatórios de Atividades para que
sejam distribuídos aos Vereadores desta Casa de Leis (um exemplar para cada
Edil), com o intuito de informá-los sobre as ações em prol do desenvolvimento do
saneamento básico no município; 16) – Ofício nº 043/2017 subscrito pela Secretária
Municipal de Administração, Senhora Viviane dos Reis, solicitando o envio de cópia
das justificativas dos projetos de lei de iniciativa do Legislativo Municipal, junto ao
expediente camarário. As Indicações e Pedidos de Informações a seguir foram
encaminhados ao Prefeito Municipal: 17) - Indicação nº 159/2017, de autoria do
Vereador Edson Sidinei Vick, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade
de realizar a limpeza geral do Cemitério Municipal, cortando os matos que estão
proliferando entre os jazigos; 18) - Indicação nº 160/2017, de autoria do Vereador
Edson Sidinei Vick, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de realizar
as reformas necessárias na quadra de malha do Jardim Margarida, bem como,
realizar vistoria se existe algum vazamento d´água, pois o relógio não para de rodar;
19) - Indicação nº 161/2017, de autoria do Vereador Edson Sidinei Vick, para que o
Prefeito Municipal verifique a possibilidade de tomar as medidas necessárias para
impedir o uso de pulverização do algodão, pois com o vento o veneno é levado para
as residencias daquele bairro, causando doenças respiratórias, principalmente em
idosos e crianças; 20) - Indicação nº 162/2017, de autoria do Vereador Edson Sidinei
Vick, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de ordenar a limpeza no
final da Rua Constituição, no Jardim Milenium; 21) - Indicação nº 163/2017, de
autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para que o Prefeito Municipal
verifique a possibilidade de reformar a calçada da Rua Constituição, próximo ao
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Córrego do Andrezinho; 22) - Indicação nº 164/2017, de autoria do Vereador
Jeferson Ricardo do Couto, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade
de ordenar a construção de creche no Jardim Kamel; 23) - Indicação nº 165/2017, de
autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para que o Prefeito Municipal
verifique a possibilidade de ordenar a vistoria da Vigilância Sanitária na construção
abandonada localizada na Rua Manoel Leme Franco, altura do número 791, Vila
Santa Terezinha; 24) - Indicação nº 166/2017, de autoria do Vereador Jeferson
Ricardo do Couto, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de,
juntamente com a DEMUTRAN realizar estudos, visando melhorias no trânsito em
algumas ruas e avenidas da Vila Paulista e Vila Nova, evitando-se acidentes; 25) Indicação nº 167/2017, de autoria do Vereador José Antonio Camargo de Castro,
para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de ordenar a limpeza geral da
pista de atletismo da Escola Estadual “Osmarina Sedeh Padilha”, colocando-se
pedriscos e areia na caixa de saldo de extensão; 26) - Indicação nº 168/2017, de
autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, para que o
Prefeito Municipal verifique a possibilidade de estender o denominado café solidário
às demais unidades de saúde do Município, principalmente às unidades de saúde da
família (USF); 27) - Indicação nº 169/2017, de autoria do Vereador Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho, para que o Prefeito Municipal verifique a
possibilidade de asfaltar a passagem que dá acesso ao Jardim Eldorado, entre a
Avenida Painguás e Rua José Ferreira Albuquerque, em atenção aos pedidos dos
moradores daquela área; 28) - Indicação nº 170/2017, de autoria do vereador Paulo
Eduardo Caetano Rosa, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de
construir uma passarela (ponte) sobre o Rio Ribeirão do Ouro na região da Avenida
Painguás, próximo aos comércios existentes no local e o Centro de Convenções
"Prof. Dr. Fausto Victorelli", bem assim, implantar redutores de velocidade na região
para evitar acidentes; 29) - Indicação nº 171/2017, de autoria do Vereador Paulo
Eduardo Caetano Rosa, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de
ampliar o número de assentos e a cobertura dos pontos de ônibus ao lado da
Câmara Municipal de Pirassununga e aquele defronte a Loja Trevisan, na Rua
Pereira Bueno, para melhor atender aos usuários do transporte público; 30) Indicação nº 172/2017, de autoria dos Vereadores Vitor Naressi Netto e Natal Furlan,
para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de adquirir um caminhão
guincho para realizar a coleta de materiais inservíveis e entulhos que são jogados
nas vias públicas da cidade; 31) - Indicação nº 173/2017, de autoria do Vereador
Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de
urgentemente, ordenar a reforma da denominada ponte do Perceu; 32) - Indicação
nº 174/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito
Municipal verifique a possibilidade de adequar o trânsito da Rua Coronel Jeremias
José de Almeida, no Centro para evitar congestionamentos; 33) - Indicação nº
175/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal
verifique a possibilidade de reativar o atendimento noturno da Unidade Básica de
Saúde “João Balbi” da Vila Santa Fé, para prestar atendimento à população dos
bairros ali existentes, que representam cerca de 12.000 (doze mil) moradores; 34) Indicação nº 176/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o
Prefeito Municipal verifique a possibilidade de buscar parcerias com os agricultores
com objetivo de criar em nossa cidade a “FEIRA DO AGRICULTOR”; 35) - Indicação
nº 177/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito
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Municipal verifique a possibilidade de entrar em contato com a Elektro para realizar a
retirada ou realocar o poste existente no pátio do Cemitério Municipal, em local mais
apropriado; 36) - Indicação nº 178/2017, de autoria do Vereador Wallace Ananias de
Freitas Bruno, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de promover as
reformas necessária na cozinha do Centro de Eventos Dona Belilla, pois é muito
utilizada por munícipes em dias de eventos e também aos domingos quando
acontece o Café com Chorinho; 37) – Pedido de Informações n° 50/2017, de autoria
dos vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, sobre a transferência de 2
(dois) funcionários do Lago Temístocles Marrocos Leite; 38) – Pedido de
Informações n° 51/2017, de autoria dos vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei
Vick, sobre o fechamento da Escola “Ana Mahnic Daniel”, localizada na zona rural,
Bairro do Bonfim; 39) – Pedido de Informações n° 52/2017, de autoria dos
vereadores Luciana Batista, Edson Sidinei Vick e Wallace Ananias de Freitas Bruno,
sobre a máquina moto niveladora prefixo 90, que ficava no Pátio Municipal, para
prestar eventuais serviços no Município; 40) – Pedido de Informações n° 53/2017, de
autoria dos vereadores Luciana Batista, Edson Sidinei Vick, Wallace Ananias de
Freitas Bruno, sobre repasse de verbas para entidades sem fins lucrativos, como a
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) e casas de recuperação; 41)
– Pedido de Informações n° 54/2017, de autoria dos vereadores Luciana Batista,
Edson Sidinei Vick, Wallace Ananias de Freitas Bruno e Paulo Eduardo Caetano
Rosa, a respeito do quadro de Servidores, principalmente aqueles que exercem os
cargos junto as Secretarias e também os comissionados; 42) – Pedido de
Informações n° 55/2017, de autoria dos vereadores Wallace Ananias de Freitas
Bruno e Edson Sidinei Vick, sobre as Contas da Prefeitura Municipal de
Pirassununga, Exercício 2016; 43) – Pedido de Informações n° 56/2017, de autoria
do vereador Vitor Naressi Neto, a respeito da fiscalização de ambulantes, que se
instalam em locais de propriedade pública, referentemente a parte higiênica, vistoria
dos bombeiros, etc; 59) – Pedido de Informações n° 57/2017, de autoria dos
vereadores Wallace Ananias de Freitas Bruno, Edson Sidinei Vick e Luciana Batista,
solicitando informações sobre relatório de ordem para pagar os fornecedores
contatados pela Municipalidade; 60) – Pedido de Informações n° 58/2017, de autoria
do vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, sobre a manutenção do terreno
localizado entre as Ruas Siqueira Campos, Avenida Capitão Antonio Joaquim
Mendes e Avenida Juca Costa, conhecido como "antigo campo da fábrica", que hoje
está alojando a sede da Guarda Civil Municipal; 61) – Pedido de Informações n°
59/2017, de autoria do vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, sobre a
participação de Pirassununga nos Jogos Regionais e JORI no período de 2013 até
2016. A seguir, o Sr. Presidente solicitou ao Vereador Wallace Ananias de Freitas
Bruno, que procedesse à leitura dos requerimentos: 62) - Requerimento n°
104/2017, de autoria do vereador José Antonio Camargo de Castro, e subscrito por
mais sete edis, consignando votos de congratulações ao diretor reeleito, Senhor
Leandro Aparecido Pedro, da Associação Comunitária dos Bairros da Raia –
ASCOBAR para o biênio 2017/2019. Aprovado por unanimidade de votos; 63) Requerimento n° 105/2017, de autoria dos vereadores Luciana Batista e Wallace
Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais seis edis, para que seja transmitida à
família enlutadas sinceras condolências pelo passamento do Senhor Vanderlei
Batista. Neste momento, o Vereador Edson Sidinei Vick requereu que fizesse 1 (um)
minuto de silêncio a todos os requerimentos de pesar, sendo seu pedido aprovado
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por unanimidade de votos. Colocado em votação o Requerimento n° 105/2017 foi
aprovado por unanimidade de votos; 64) - Requerimento n° 106/2017, de autoria do
vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por mais seis edis, consignando
votos de congratulações à Igreja Matriz Santa Rita de Cássia, realizou, no último dia
12 de março, um delicioso almoço mineiro. Aprovado por unanimidade dos votos;
65) - Requerimento n° 107/2017, de autoria do vereador Paulo Eduardo Caetano
Rosa, e subscrito por mais seis edis, para que seja transmitido votos de elevadas
congratulações ao JC Regional, pelos 22 anos de fundação e serviços prestados,
comemorados dia 11/03/2017. Aprovado por unanimidade de votos; 66) Requerimento n° 108/2017, de autoria do vereador Vitor Naressi Neto, e subscrito
por mais oito edis, consignando votos de congratulações ao Studio DayFit pela
inauguração de sua segunda unidade, no último dia 10/03/2017. Aprovado por
unanimidade de votos; 67) - Requerimento n° 109/2017, de autoria do vereador Vitor
Naressi Neto, e subscrito por mais oito edis, solicita intercessão do Deputado
Deputado Federal LUIZ FELIPE BALEIA TENUTO ROSSI para que interceda pela
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pirassununga (APAE), no intuito
de que a renomada entidade seja reconhecida e homologada pelo Ministério da
Saúde como Centro Especializado em Reabilitação. Aprovado por unanimidade de
votos; 68) - Requerimento n° 110/2017, de autoria do vereador Wallace Ananias de
Freitas Bruno, e subscrito por mais sete edis, solicita intercessão do Excelentíssimo
Senhor Ministro da Cultura Roberto Freire para que inclua Pirassununga nos planos
e incentivos culturais existentes, visando fomentar a cultura local. Aprovado por
unanimidade de votos; 69) - Requerimento n° 111/2017, de autoria do vereador
Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais sete edis, consignando votos
de congratulações à Associação Phoenix de Estudos e Pesquisas, pelo importante
apoio oferecido às entidades de nossa cidade. Aprovado por unanimidade de votos;
70) - Requerimento n° 112/2017, de autoria do vereador Wallace Ananias de Freitas
Bruno, e subscrito por mais oito edis, consignando votos de congratulações à
Associação Atlética Banco do Brasil, pela realização do “Torneio Especial do
Cinquentenário”. Aprovado por unanimidade de votos. Logo após, Sr. Presidente
Leonardo Francisco Sampaio de Souza consultou o 1º Secretário, Vereador Wallace
Ananias de Freitas Bruno, se haviam Vereadores inscritos para falar no Expediente.
Usou da palavra na tribuna o vereador inscrito Paulo Eduardo Caetano Rosa,
aparteado pela vereadora Luciana Batista e Edson Sidinei Vick. Em seguida, o já
inscrito vereador Vitor Naressi Neto, usou da palavra, aparteado pelos vereadores
Luciana Batista e Paulo Eduardo Caetano Rosa. Logo após, usou da palavra na
tribuna, o já inscrito vereador Edson Sidinei Vick, aparteado pelo vereador Paulo
Eduardo Caetano Rosa. Em seguida, o já inscrito vereador José Antonio Camargo
de Castro, usou da palavra na tribuna, aparteado pelos vereadores Paulo Eduardo
Caetano Rosa e Edson Sidinei Vick. A seguir, usou da palavra a vereadora inscrita
Luciana Batista, aparteada pelo vereador Edson Sidinei Vick. Logo após, o vereador
inscrito Jeferson Ricardo do Couto usou da palavra, aparteado pelos vereadores
Wallace Ananias de Freitas Bruno, Paulo Eduardo Caetano Rosa, Luciana Batista e
contra aparteado pelo vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa. Em seguida, o Sr.
Presidente, vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, solicitou ao vicePresidente vereador Edson Sidinei Vick que assumisse a direção dos trabalhos.
Usou da palavra na tribuna, o já inscrito vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, aparteado pelos vereadores Natal Furlan, José Antonio Camargo de
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Castro e Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”. Após o Sr.
Presidente reassumir, passou a Ordem do Dia: 01) – SEGUNDA DISCUSSÃO do
Projeto de Lei nº 27/2017, de autoria do Vereador Edson Sidinei Vick, acrescenta o
nome de Santa Luzia na Praça São Cristóvão e dá outras providências. Foi
apresentada a Emenda Corretiva nº 01/2017, a qual foi lida pelo Secretário e
recebeu pareceres verbais favoráveis das Comissões Permanentes. Colocado em
Segunda Discussão, o Projeto de Lei nº 27/2017, foi aprovado por unanimidade de
votos, bem como, a Emenda Corretiva apresentada. 02) – PRIMEIRA DISCUSSÃO
do Projeto de Lei nº 26/2017, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto,
regulamenta, reconhece e protege o Cão Comunitário e dá outras providências. Em
discussão, usou da palavra os vereadores Paulo Eduardo Caetano Rosa e Jeferson
Ricardo do Couto. Em seguida, o Projeto de Lei n° 26/2017 foi retirado por falta de
pareceres das Comissões Permanentes. 03) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto
de Lei nº 20/2017, de autoria do Executivo Municipal, visa autorizar inclusão de nova
ação nº 1438 – UBS Parque Clayton Malaman, na Lei Municipal nº 4.514, de 29 de
novembo de 2013, o Plano Plurianual para o período de 2014 a 2017. Neste
momento, o Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno requereu que os Projetos
de Leis nºs: 20, 21 e 22/2017 a votação fosse apreciada em bloco em razão dos
projetos tratarem da mesma matéria, e que o Projeto de Lei nº 21/2017, fosse votado
com destaque em razão da Emenda Corretiva n° 01/2017, sendo seu pedido
aprovado por unanimidade de votos. Colocado em Primeira Discussão o Projeto de
Lei nº 20/2017 foi aprovado por unanimidade de votos. 04) – PRIMEIRA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 21/2017, de autoria do Executivo Municipal, visa
autorizar inclusão de nova ação nº 1438 – UBS Parque Clayton Malaman, na Lei
Municipal nº 4.976, de 20 de junho de 2016, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para
o exercício de 2017. Foi apresentada a Emenda Corretiva nº 01/2017, a qual foi lida
pelo Secretário e recebeu pareceres verbais favoráveis das Comissões
Permanentes. Colocado em Primeira Discussão, o Projeto de Lei nº 21/2017, foi
aprovado por unanimidade de votos, bem como, a Emenda Corretiva apresentada.
05) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 22/2017, de autoria do Executivo
Municipal, visa autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no
orçamento vigente, até o limite de R$ 73.200,00 (setenta e três mil e duzentos reais),
destinado a atender abertura de nova ação nº 1438 – Convênio com a Caixa
Econômica Federal, finalização da Obra UBS Parque Clayton Malaman. Aprovado
por unanimidade de votos. Terminada a Ordem do Dia o Sr. Presidente consultou o
Sr. Secretário, Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, se haviam Vereadores
inscritos para falar na Explicação Pessoal. Usou da pala vra o vereador inscrito
Edson Sidinei Vick, aparteado pelos vereadores: Natal Furlan, Wallace Ananias de
Freitas Bruno e Luciana Batista. Não havendo mais vereadores inscritos, o Sr.
Presidente deu por encerrada a presente Sessão Ordinária. 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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