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Ata nº 2973 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada
dia 16 de outubro de 2018. Ao décimo sexto dia do mês de outubro de dois mil e
dezoito, às 20 horas, na Sala das Sessões "Dr. Fernando Costa" teve início a 2973ª
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, Nelson Pagoti, 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 2972, da Sessão Ordinária de
09/10/2018, a qual não sofrendo impugnação, foi considerada aprovada. Logo após,
o Sr. 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. O
Sr. Presidente Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, pediu que
constasse da Ata o Expediente: 01) – Revista NTUrbano – A Corrida Eleitoral – Ed.
34 – JUL/AGO 2018; 02) – E-mail Comunicados Fiorilli, informando sobre o sistema
de orientação, consultoria e apoio à Administração Pública Municipal; 03) –
Requerimento do Vereador Edson Sidinei Vick solicitando a cessão de uso das
dependências do Plenário “Dr. Fernando Costa” para realização de uma Reunião
que versará sobre a criação da Associação Pirassununguense de Assistência ao
Diabético – APAD à realizar-se no dia 28/11/2018 às 19h21; 04) – E-mail da Câmara
Municipal de Rio das Pedras para participar de sessão solene para instalação da
Escola do Legislativo de Rio das Pedras, dia 16 de outubro de 2018; 05) – Ofício nº
627/18-1 do Promotor de Justiça da Comarca de Pirassununga Luis Henrique
Rodrigues de Almeida, referente ao Projeto Sinal de Alerta que visa atuação em
caráter preventivo; 06) – E-mail do Senhor Ricardo Rocha solicitando cópia da Lei
sobre implantação do IPTU sobre postes das concessionárias, localizados em
calçadas públicas, e informações sobre o ISS incidente sobre as operações locais
dos Bancos e os autores das duas iniciativas; 07) – E-mail do Senhor Luiz Gonzaga
Benini, solicitando alteração do nome para o título de “Honra ao Mérito” protocolado
sobre o Decreto Legislativo nº 300/2018; 08) – Ofício nº 1678/2018 – 1º PJA-EBM do
Promotor de Justiça Assessor Virgílio Antônio Ferraz do Amaral em resposta ao
ofício nº 01308/2018 – Câmara Municipal de Pirassununga – encaminhando cópia
da denúncia enviada por eleitor anônimo a Otacílio José Barreiros; 09) – Ofício nº
1501/2018/CHEFIA/GM/GM-MEC do Chefe de Gabinete Adjunta do Ministro de
Estado da Educação Cláudia Von Sperling, em resposta ao Requerimento nº
598/2018 de autoria do Vereador Walaace Ananias de Freitas Bruno, referente a
pagamento de Bolsas de Estudos concedidos pela CAPES; 10) – Ofício nº
009/2018/MZ do Assessor Parlamentar do Deputado Estadual Marcos Zerbini, Fábio
Luis Barbosa, confirmando o comparecimento do Deputado Estadual Marcos Zerbini
à Sessão Solene que se realizará em 08 de novembro de 2018 por esta Casa de
Leis; 11) - E-mail da Secretária do Colégio Liceu Vivere Elizângela Santos Pavão,
informando o nome dos alunos a serem agraciados com a “Medalha Estudante
Modelo”, do ano de 2018; 12) – E-mail da Gestora da EMEF “Profª Maria José de
Oliveira Jacobsen”, Ana Maria H. Gasparini, informando o nome do aluno a ser
agraciado com a “Medalha Estudante Modelo”, do ano de 2018; 13) - Ofício da
Diretora da E.E. “Prof. Paulo de Barros Ferraz”, Denisia Aparecida Ribeiro,
informando que devido à transição que houve na Equipe Gestora da Unidade de
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Ensino não participará do Ato Solene referente a “Medalha Estudante Modelo”, do
ano de 2018; 14) – E-mail da Coordenadora do Colégio Opção, Débora Juliane,
informando o nome do aluno a ser agraciado com a “Medalha Estudante Modelo”, do
ano de 2018; 15) - Ofício nº 200/2018, do Superintendente do SAEP, João Alex
Baldovinotti, em resposta à Indicação nº 662/2018, de autoria do Vereador Wallace
Ananias de Freitas Bruno, para que se verifique a possibilidade de ordenar
melhorias na estrada rural do Bairro Botafogo; 16) - Ofício GAB nº 539/2018, do
Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido de Informações n° 193/2018, de autoria do
Vereador Jeferson Ricardo do Couto, solicitando informações sobre a Empresa
Rizzo Parking responsável pelo sistema de estacionamento rotativo no Município
sobre denúncias de que os usuários não estão sendo notificados previamente da
tolerância de 10 minutos, havendo a aplicação direta de multa pelo não pagamento
do estacionamento rotativo; 17) - Ofício GAB nº 540/2018, do Prefeito Municipal, em
atenção ao Pedido de Informações n° 192/2018, de autoria dos Vereadores Edson
Sidinei Vick e Luciana Batista, solicitando informações sobre distribuição do
Programa Viva Leite; 18) - Ofício GAB nº 542/2018, do Prefeito Municipal, em
atenção ao Pedido de Informações n° 194/2018, de autoria do Vereador Vitor
Naressi Netto, solicitando informações sobre a fiscalização aos comerciantes
ambulantes irregulares em Cachoeira de Emas; 19) - Ofício GAB nº 548/2018, do
Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido de Informações n° 196/2018, de autoria do
Vereador Vitor Naressi Netto, solicitando informações sobre as obras de reforma da
USF do Jardim Ferrarezzi; 20) - Ofício GAB nº 556/2018, do Prefeito Municipal, em
atenção ao Pedido de Informações n° 195/2018, de autoria do Vereador Vitor
Naressi Netto, solicitando informações sobre o pagamento de horas extras dos
servidores públicos municipais; 21) - Ofício nº 177/2018, do Prefeito Municipal,
encaminhando Projeto de Lei que recebeu o nº 220/2018, que visa autorizar o Poder
Executivo a aditar convênio e repassar valores a Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Pirassununga para realização de Cirurgias Eletivas de Cataratas, e
dá outras providências. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria para darem os pareceres; 22) - Projeto de Decreto Legislativo
nº 13/2018, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, que visa alterar
dispositivo do Decreto Legislativo n º 300, de 26 de setembro de 2018, que concedeu
título honorífico ao Senhor Luiz Gonzaga Benini. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres. As
Indicações e Pedidos de Informações a seguir foram encaminhados ao Prefeito
Municipal: 23) - Indicação nº 678/2018, de autoria dos Vereadores Edson Sidnei Vick
e Vitor Naressi Netto para que o Prefeito Municipal verifique possibilidade de ordenar
a construção de estacionamento na lateral da Praça São Benedito como é
atualmente defronte a Igreja da mesma praça; 24) - Indicação nº 679/2018, de
autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto para que o Prefeito Municipal
verifique possibilidade de ordenar o conserto e manutenção dos brinquedos do
parque localizado na parte de trás do Centro Comunitário da Vila Redenção; 25) Indicação nº 680/2018, de autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva “Paulinho do Mercado” para que o Prefeito Municipal verifique possibilidade de
ordenar a pintura na EMEIEF Catharina Sinotti em atenção ao pedido dessa
comunidade escolar; 26) - Indicação nº 681/2018, de autoria do Vereador Paulo
Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado” para que o Prefeito Municipal
verifique possibilidade de ordenar a limpeza da Unidade de Saúde da Família João
Antônio Dei Nero, na Vila São Pedro; 27) - Indicação nº 682/2018, de autoria do
Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado” para que o Prefeito
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Municipal verifique possibilidade de ordenar a sinalização, colocação de placas de
trânsito e pintura de solo em todas as ruas do Bairro Vila São Pedro; 28) - Indicação
nº 683/2018, de autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do
Mercado” para que o Prefeito Municipal verifique possibilidade de ordenar a
designação de varredor para o bairro Jardim Millenium; 29) - Indicação nº 684/2018,
de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal verifique a
possibilidade de estudar a possibilidade de construir uma rampa junto ao ponto de
ônibus da Avenida Prudente de Moraes, saída para Cachoeira de Emas, em atenção
aos princípios de acessibilidade; 30) - Indicação nº 685/2018, de autoria do Vereador
Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de dotar
as imediações da EMEF "Professora Maria José de Oliveira Jacobsen" de
sinalização de trânsito e faixas para pedestres, visando resguardar as crianças que
estudam naquele estabelecimento de ensino; 31) - Indicação nº 686/2018, de autoria
do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal verifique a
possibilidade de ordenar a construção de um redutor de velocidade na curva da
estrada da Cantareira pois o local é de alta periculosidade; 32) - Indicação nº
687/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal
verifique a possibilidade de ordenar a reforma e melhorias na Praça dos Cajueiros
na Cidade Jardim; 33) - Indicação nº 688/2018, de autoria dos Vereadores Wallace
Ananias de Freitas Bruno e Edson Sidinei Vick para que o Prefeito Municipal
verifique possibilidade de ordenar a implementação de chapas nas extremidades da
canaletas pois os cadeirantes estão tendo dificuldade de locomoção na cidade; 34) Pedido de Informações n° 209/2018, de autoria dos Vereadores Luciana Batista,
Edson Sidinei Vick e Wallace Ananias de Freitas Bruno, solicitando informações
referente a construção do complexo esportivo na Zona Sul da cidade. A seguir, o Sr.
Presidente solicitou ao Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, que procedesse
à leitura dos requerimentos: 35) - Requerimento n° 792/2018, de autoria da
Vereadora Luciana Batista, e subscrito por mais oito edis, para que seja incluído e
apreciado sob regime de urgência na presente Sessão Ordinária, o Projeto de
Decreto Legislativo nº 13/2018, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano
Rosa, que visa alterar dispositivo do Decreto Legislativo n º 300, de 26 de setembro
de 2018, que concedeu título honorífico ao Senhor Luiz Gonzaga Benini. Neste
momento, o Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno requereu que fosse feita
somente a leitura da introdução e parágrafo final dos requerimentos, e o nome do
Vereador autor, sendo seu pedido aprovado por unanimidade de votos. Colocado em
votação, o Requerimento nº 792/2018 foi aprovado por unanimidade de votos; 36) Requerimento nº 793/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito
por mais sete edis, para que seja incluído e apreciado sob regime de urgência na
presente Sessão Ordinária, o Projeto de Lei n º 220/2018, de autoria do Executivo
Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a aditar convênio e repassar valores
a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga para realização de
Cirurgias Eletivas de Cataratas, e dá outras providências. Aprovado por
unanimidade de votos; 37) - Requerimento nº 794/2018, de autoria dos Vereadores
Edson Sidinei Vick e Luciana Batista, e subscrito por mais sete edis, para que sejam
consignados votos de elevadas congratulações ao Grupo de Voluntários ao
Combate ao Câncer (GVCC) pela atividade realizada na Praça Central Conselheiro
Antonio Prado voltada à arrecadação de fundos e conscientização do câncer de
mama, no último dia 11 de outubro. Aprovado por unanimidade de votos; 38) Requerimento nº 795/2018, de autoria dos Vereadores Edson Sidinei Vick e Luciana
Batista, e subscrito por mais oito edis, para que seja transmitida à família enlutada
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sinceras condolências pelo passamento da Senhora Vanda Ângelo Bruno. Aprovado
por unanimidade de votos; 39) - Requerimento nº 796/2018, de autoria dos
Vereadores Edson Sidinei Vick e Luciana Batista, e subscrito por mais oito edis, para
que seja transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento da
Senhora Benedita Rosa de Padua. Aprovado por unanimidade de votos; 40) Requerimento nº 797/2018, de autoria do Vereador José Antonio Camargo de
Castro, e subscrito por mais oito edis, para que sejam consignados votos de
elevadas congratulações Colégio Objetivo Júnior e Colégio Objetivo – Ensino Médio,
pela realização da 24ª edição da Gincana, a GINCO, entre os dias 05 e 09 de
outubro. Aprovado por unanimidade de votos; 41) - Requerimento nº 798/2018, de
autoria dos Vereadores José Antonio Camargo de Castro e Paulo Eduardo Caetano
Rosa, e subscrito por mais oito edis, para que sejam consignados votos de elevadas
congratulações Colégio John Kennedy, pela realização da 47ª Semana Kennedy,
entre os dias 08 e 13 de outubro. Aprovado por unanimidade de votos; 42) Requerimento nº 799/2018, de autoria dos Vereadores José Antonio Camargo de
Castro e Paulo Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por mais oito edis, para que
sejam consignados votos de elevadas congratulações Colégio Centro Educacional
Cristão, pela realização da 13ª edição da Semana CEDUC, entre os dias 08 e 11 de
outubro. Aprovado por unanimidade de votos; 43) - Requerimento nº 800/2018, de
autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por
mais nove edis, para que sejam consignados votos de elevadas congratulações ao
atleta Clayton Fernandes, pela inauguração do Centro Esportivo Clayton Fernandes,
no último dia 11 de outubro. Aprovado por unanimidade de votos; 44) - Requerimento
nº 801/2018, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, e
subscrito por mais sete edis, para que sejam consignados votos de elevadas
congratulações a Rádio Kerigma FM pela vinda do show do grande artista Moacyr
Franco, no último dia 11 de outubro. Aprovado por unanimidade de votos; 45) Requerimento nº 802/2018, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e Edson
Sidinei Vick, e subscrito por mais oito edis, para que sejam consignados votos de
elevadas congratulações a Igreja São Francisco de Assis pelas comemorações
realizada pelo Dia do Padroeiro da Igreja, realizado no último dia 04 de outubro.
Aprovado por unanimidade de votos; 46) - Requerimento nº 803/2018, de autoria dos
Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, e subscrito por mais oito edis, para
que seja transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento da
Senhora Lúcia Maria Bueno. Aprovado por unanimidade de votos; 47) Requerimento nº 804/2018, de autoria dos Vereadores Luciana Batista, Edson
Sidinei Vick e Paulo Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por mais sete edis, para
que sejam consignados votos de elevadas congratulações a Comunidade Católica
de Nossa Senhora da Conceição Aparecida do Distrito de Cachoeira de Emas pelas
comemorações realizada pelo Dia do Padroeiro do Brasil, realizado no último dia 12
de outubro. Aprovado por unanimidade de votos; 48) - Requerimento nº 805/2018,
de autoria dos Vereadores Paulo Eduardo Caetano Rosa, Luciana Batista e Edson
Sidinei Vick, e subscrito por mais sete edis, para que sejam consignados votos de
elevadas congratulações à Paróquia Nossa Senhora Aparecida pela celebração
Eucarística de Elevação a Dignidade de Paróquia, realizado no último dia 12 de
outubro. Aprovado por unanimidade de votos; 49) - Requerimento nº 806/2018, de
autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva – “Paulinho do Mercado”, e
subscrito por mais oito edis, para que sejam consignados votos de elevadas
congratulações a Igreja Fonte de Amor y Vida pela belíssima festa em homenagem
às crianças da Vila Esperança, realizado no último fim de semana. Aprovado por
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unanimidade de votos; 50) - Requerimento nº 806/2018, de autoria do Vereador
Paulo Sérgio Soares da Silva – “Paulinho do Mercado”, e subscrito por mais nove
edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo
passamento do Senhor Paulo Roberto Dias. Aprovado por unanimidade de votos;
51) - Requerimento nº 808/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e
subscrito por mais nove edis, para que sejam consignados votos de elevadas
congratulações ao Senhor Marcelo Henrique Torres, pela inauguração do
Restaurante Venda Cafundó, no último dia 13 de outubro. Aprovado por
unanimidade de votos; 52) - Requerimento nº 809/2018, de autoria do Vereador Vitor
Naressi Netto, e subscrito por mais nove edis, para que sejam consignados votos de
elevadas congratulações aos Voluntários Emerson Donizeti Honorato, Dalia
Honorato e Renan Bonfim, pela realização de mais uma edição da Campanha
Jovem Solidário. Aprovado por unanimidade de votos; 53) - Requerimento nº
810/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais nove
edis, para que sejam consignados votos de elevadas congratulações ao Senhor
Márcio Vieira Rios, o Márcio Sapinho, pela realização da tradicional Festa das
Crianças do Cerrado de Emas, na Vila Santa Fé. Aprovado por unanimidade de
votos; 54) - Requerimento nº 811/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e
subscrito por mais nove edis, para que sejam consignados votos de elevadas
congratulações à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, por ter organizado o
evento em comemoração ao Dia das Crianças, e extensivos aos parceiros que tão
bem apoiaram o evento como o 1º Pelotão de Policiamento Ambiental de
Pirassununga, Pira Recicla e ao Projeto Cão Minhada. Aprovado por unanimidade
de votos; 55) - Requerimento nº 812/2018, de autoria dos Vereadores Vitor Naressi
Netto e Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais sete edis,
para que sejam consignados votos de elevadas congratulações a Rizzo Parking,
pela doação de todo dinheiro arrecadado com estacionamento rotativo no dia
11/10/2018 ao Grupo de Voluntários de Combate ao Câncer de Pirassununga
(GVCC). Aprovado por unanimidade de votos; 56) - Requerimento nº 813/2018, de
autoria dos Vereadores Vitor Naressi Netto e Leonardo Francisco Sampaio de Souza
Filho, e subscrito por mais oito edis, para que sejam consignados votos de elevadas
congratulações ao Grupo Zinnabres Volks Club, pela realização da 1ª Carreata do
Dia das Crianças, no último dia 12 de outubro. Aprovado por unanimidade de votos;
Terminados os requerimentos, o Sr. Presidente Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho consultou o 1º Secretário, Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno,
se haviam Vereadores inscritos para falar no Expediente. Usou da palavra na tribuna
o já inscrito Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, aparteado pelo Vereador
José Antônio Camargo de Castro. Neste momento, o Sr. Presidente, Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, solicitou ao Vice-Presidente, Vereador
Edson Sidinei Vick, que assumisse a direção dos trabalhos. Por fim, usou da palavra
na tribuna o já inscrito Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho.
Retomando os trabalhos, o Sr. Presidente passou a Ordem do Dia: 01) – PRIMEIRA
E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 220/2018, de autoria do Executivo
Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a aditar convênio e repassar valores
a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga para realização de
Cirurgias Eletivas de Cataratas, e dá outras providências. Retirado por falta de
pareceres
das
Comissões
Permanentes;
02)
–
PRIMEIRA
E
SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Decreto Legislativo nº 13/2018, de autoria do
Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, que visa alterar dispositivo do Decreto
Legislativo nº 300, de 26 de setembro de 2018, que concedeu título honorífico ao
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Senhor Luiz Gonzaga Benini. Em discussão, usou da palavra o Vereador Paulo
Eduardo Caetano Rosa. Colocado em votação, o Projeto de Decreto Legislativo nº
13/2018 foi aprovado por unanimidade de votos; 03) – SEGUNDA DISCUSSÃO do
Projeto de Lei nº 211/2018, de autoria do Vereador Nelson Pagoti “Bilo”, que dispõe
sobre a identidade e as características mínimas de qualidade a que o produto
cárneo denominado carne moída obedecerá quando destinado à venda, manipulado
e embalado no comércio varejista de carnes e dá outras providências. Aprovado por
unanimidade de votos; Neste momento, o Vereador Wallace Ananias de Freitas
Bruno requereu a votação em bloco dos Projetos de Lei nºs 211, 214, 215 e
216/2018, sendo seu pedido aprovado por unanimidade de votos. Colocado em
votação, o Projeto de Lei nº 211/2018 foi aprovado por unanimidade de votos; 04) –
SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 214/2018, de autoria do Vereador José
Antonio Camargo de Castro, que visa denominar de “FELIPPE CONTI” a Rua 01, do
loteamento Terrazul BA, neste Município. Aprovado por unanimidade de votos; 05) –
SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 215/2018, de autoria do Vereador
Wallace Ananias de Freitas Bruno, que visa denominar de ROBSON FRANCISCO
AMARAL - “PECA” a Quadra Poliesportiva, localizada entre as Ruas Guilherme
Boller Zoega e Guiana, Jardim Redentor, neste Município. Aprovado por
unanimidade de votos; 06) – SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 216/2018,
de autoria do Executivo Municipal, que visa dar nova redação ao inciso I do artigo 1º
da Lei nº 5.365, de 27 de agosto de 2018, que autoriza o Poder Executivo a abrir
crédito adicional especial no orçamento vigente, até o limite de
484.000,00(quatrocentos e oitenta e quatro mil reais), destinado a atender abertura
da nova ação nº 2598 – Aquisição de Unidades Móveis de Saúde, através do Fundo
Nacional de Saúde. Aprovado por unanimidade de votos; 07) – PRIMEIRA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei Complementar nº 06/2018, de autoria do Executivo
Municipal, que visa estabelecer normas e procedimentos de capina e proíbe a
capina química no município de Pirassununga. Retirado por falta de pareceres das
Comissões Permanentes. Terminada a Ordem do Dia, o Sr. Presidente consultou o
Sr. Secretário se haviam Vereadores inscritos para falar na Explicação Pessoal. Não
havendo Vereadores inscritos e nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por
encerrada a presente Sessão Ordinária. E para constar, Fábio Augusto Garcia,
Assessor de Gabinete, 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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