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Ata nº 2777 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
07 de julho de 2014. Ao sétimo dia do mês de julho do ano dois mil e quatorze às 20
horas, na Sala das Sessões “Dr. Fernando Costa”, teve início a 2777ª 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
2776 da Sessão Ordinária de 01 de julho de 2014, a qual não sofrendo impugnação, foi
considerada aprovada. 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, Indicação e Pedido de Informações, sendo seu pedido aprovado por
unanimidade de votos. A seguir, o Sr. Presidente pediu que constasse da Ata o
Expediente: 01) – Convite da Igreja Metodista em Pirassununga, para o Culto de
Celebração, dia 06/07/2014; 02) – Convite da Prefeita Municipal, para a 20ª Semana
Nenete de Música Sertaneja, dias 10, 11, 12 e 13/07/2014; 03) – Convite da Prefeita
Municipal e Secretária Municipal dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Terceira
Idade, para o encontro, “A Empresa e a Lei da Aprendizagem: informação, fiscalização e
responsabilidades”, dia 23/07/2014; 04) – Telegrama nº 176/MS/SE/FNS do Ministério da
Saúde, informa a liberação de recursos financeiros ao Pagamento de Programa de
Assistência Farmacêutica Básica Comp 05/2014, (R$ 12.209,46); 05) – Telegrama nº
177/MS/SE/FNS do Ministério da Saúde, informa a liberação de recursos financeiros ao
Pagamento de Saúde Bucal Comp 05/2014, (R$ 4.406,00); 06) – Ofício do Presidente
Vereador Otacilio José Barreiros, encaminhando os Balancetes da Receita e Despesas,
referente ao mês de 06/2014; 07) – Ofício Especial do Deputado Estadual, Itamar
Borges, encaminha Relatório Anual de Atividades da Frente Parlamentar do
Empreendedorismo e Combate à Guerra Fiscal - FREPEM; 08) – Ofício nº 48, do 13º
Regimento de Cavalaria Mecanizado, em atenção ao Requerimento nº 101/2014, de
autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, que solicitou intercessão do
Excelentíssimo Senhor Ten Cel Cav Alexandre de Oliveira Moço, Comandante do 13º
Regimento de Cavalaria Mecanizado, para que, uma vez mais, auxilie nossa
comunidade, construindo uma guarita nas proximidades dos Bairros Vila Brás e Jardim
Olímpio Felício, bem assim, na poda da mata existente nessa área; 09) – Ofício nº
156/2014, da Associação dos Oficiais de Justiça do Estado de São Paulo, acusa e
agradece o recebimento do Requerimento nº 171/2014, de autoria do Vereador Otacilio
José Barreiros, que encaminhou Moção de Apoio para aprovação do Projeto de Lei
Complementar nº 56/2013, solicitando a inclusão da proposta citada na Ordem do Dia e
sua posterior aprovação, tudo para valorização dos Oficiais de Justiça e do importante
trabalho que desenvolvem; 10) – Requerimento do Vereador Presidente Otacilio José
Barreiros, solicita cópia do áudio da sessão ordinária de 01/07/2014, somente da parte
em que este Edil requerente usou da palavra na explicação pessoal; 11) – Ofício nº
45/2014, do Diretor de Relações Institucionais da Oi – São Paulo, em atenção ao
Requerimento nº 124/2014, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, que
encaminhou MOÇÃO DE REPÚDIO à omissão das operadoras de telefonia celular em
resolver esse vergonhoso problema de melhorias necessárias na prestação de serviço
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público de qualidade, bem como à conivência da ANATEL na adoção de medidas mais
efetivas de punição às concessionárias dos serviços de telefonia móvel; 12) – Ofício nº
06.32/2014, da Claro, em atenção ao Requerimento nº 124/2014, de autoria do Vereador
Otacilio José Barreiros, que encaminhou MOÇÃO DE REPÚDIO à omissão das
operadoras de telefonia celular em resolver esse vergonhoso problema de melhorias
necessárias na prestação de serviço público de qualidade, bem como à conivência da
ANATEL na adoção de medidas mais efetivas de punição às concessionárias dos
serviços de telefonia móvel; 13) – Ofício nº 596/2014, do Grupo Telefônica / Vivo Brasil,
em atenção ao Requerimento nº 124/2014, de autoria do Vereador Otacilio José
Barreiros, e subscrito por mais seis edis, que encaminhou MOÇÃO DE REPÚDIO à
omissão das operadoras de telefonia celular em resolver esse vergonhoso problema de
melhorias necessárias na prestação de serviço público de qualidade, bem como à
conivência da ANATEL na adoção de medidas mais efetivas de punição às
concessionárias dos serviços de telefonia móvel; 14) – Ofício nº 66/2014, da
Procuradoria Geral do Municipal, encaminha o Convênio nº 15/2014, e Termo aditivo nº
141/2014, entabulado com a “Casa de São Vicente Obra Unida a Sociedade São Vicente
de Paulo”; 15) – Ofício GAB nº 610/2014, da Prefeita Municipal e Secretário Municipal de
Governo, em atenção ao Pedido de Informações nº 64/2014, de autoria do Vereador
Jeferson Ricardo do Couto, sobre a aquisição de carretinhas para a limpeza pública pela
Administração Pública; 16) – Ofício GAB nº 623/2014, da Prefeita Municipal e Secretário
Municipal de Governo, em atenção ao Pedido de Informações nº 65/2014, de autoria do
Vereador Jeferson Ricardo do Couto, a respeito de informações da ata da sessão pública
licitatória do Pregão Presencial nº 131/2013; 17) – Ofício GAB nº 641/2014, da Prefeita
Municipal e Secretário Municipal de Governo, em atenção ao Requerimento nº 166/2014,
de autoria do Vereador Dr. José Carlos Mantovani, requereu que conceda aos
IZIPIANOS através de sua Associação, a Medalha Nenete de Tradições; marco
comemorativo, essencial e representativo da cidade de Pirassununga; 18) – Projeto de
Decreto Legislativo nº 09/2014, de autoria do Vereador Lorival César Oliveira Moraes “Nickson”, que visa conceder a Professora Ana Lúcia Garcia Souza, o título de “Cidadã
Pirassununguense”. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à
matéria para darem os pareceres. As Indicações e Pedido de Informações a seguir foram
encaminhados à Prefeita Municipal: 19) - Indicação nº 249/2014, de autoria do Vereador
Alcimar Siqueira Montalvão, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de
recolocar um parque com brinquedos na EMEF “Professor Iran Rodrigues”, Vila Santa
Fé, para dar atividades de lazer aos alunos dessa Unidad; 20) - Indicação nº 250/2014,
de autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, para que a Prefeita Municipal,
verifique a possibilidade de colocar divisórias no barracão, antigo depósito da Antártica,
facilitando ao funcionário uma melhor organização dos objetos lá depositados, bem
como designar um servidor para fazer manutenção e reparos nos mesmos, visando o
reaproveitamento junto às repartições de trabalho da Prefeitura Municipal; 21) Indicação nº 251/2014, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, para que a
Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de aproveitar as telhas retiradas do prédio
onde funcionava a antiga Unidade de Saúde da Vila Santa Fé, para construir cobertura
para o ponto de ônibus localizado na confluência da Rua São Pedro e Santa Inês ; 22) Indicação nº 252/2014, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, para que a
Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de quando da inauguração da nova creche
da Vila Santa Fé, sejam recebidas também as crianças da Creche Municipal Cantinho
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Feliz “Professora Emma Beretta” para que esta unidade seja reformada; 23) - Indicação
nº 253/2014, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, para que a Prefeita
Municipal, verifique a possibilidade de atender o reajuste do ganho mensal dos agentes
de combate às endemias e agentes comunitários de saúde; 24) - Indicação nº 254/2014,
de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para que a Prefeita Municipal,
verifique a possibilidade de construir novo Centro Odontológico; 25) – Pedido de
Informações nº 68/2014, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza
Filho, sobre a aquisição de combustíveis de terceiros na cidade antes da licitação
dirigida aos Postos de Pirassununga. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao Vereador
Alcimar Siqueira Montalvão, que procedesse à leitura dos requerimentos: 26) –
Requerimento nº 213/2014, de autoria do Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto
Santa Fé”, e subscrito por mais seis edis, solicita intercessão do Coordenador do
CEPTA/ICMBio Dr. José Augusto Senhorine, para que estude junto aos órgãos
competentes, possibilidades de firmar parcerias com o Município de Pirassununga,
visando preservação e atividades junto ao Cerrado existentes às margens da Rodovia
SP 201. Aprovado por unanimidade de votos; 27) – Requerimento nº 214/2014, de
autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, e subscrito por mais seis edis,
consignando votos de congratulações à Ilustríssima Senhora Secretária Municipal de
Educação, Professora Yara Aparecida Bernardi Antonialli, à Ilustríssima Senhora Diretora
da EMEF “Professor Iran Rodrigues” Professora Ana Eliza Marosti e as alunas
vencedoras do “Desafio Interdisciplinar”, no último dia 02 de julho, foi realizada a entrega
de medalhas e troféus do “1º Desafio Interdisciplinar” aos alunos dos 4ºs anos do ensino
fundamental. Aprovado por unanimidade de votos; 28) – Requerimento nº 215/2014, de
autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, e subscrito por mais seis edis,
consignando votos de congratulações ao Conservatório Municipal “Cacilda Becker” pelos
45 anos de música e cultura. Aprovado por unanimidade de votos; 29) – Requerimento nº
216/2014, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, e subscrito por mais seis
edis, consignando votos de congratulações à Corporação Musical Pirassununguense,
enviando-se cópia da presente ao Presidente José Duarte de Moraes, com mais de 100
anos de fundação, nossa querida “Banda” é um dos mais importantes patrimônios da
cultura pirassununguense e atravessa gerações encantando a população. Aprovado por
unanimidade de votos; 30) – Requerimento nº 217/2014, de autoria do Vereador Alcimar
Siqueira Montalvão, e subscrito por mais seis edis, consignando votos de congratulações
à loja pirassununguense do Magazine Luiza, que durante os últimos meses, os
funcionários realizaram atos de solidariedade com o Grupo de Vigilantes do Combate ao
Câncer, auxiliando na arrecadação de agasalhos à entidade, com coletores na Loja e
colaboração dos próprios funcionários e clientes. Aprovado por unanimidade de votos;
31) – Requerimento nº 218/2014, de autoria dos Vereadores Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho e Otacilio José Barreiros, e subscrito por mais seis edis,
consignando votos de congratulações à Igreja Metodista em Pirassununga pelos 125
anos recém-completados, dia 06/07/2014. Aprovado por unanimidade de votos; 32) –
Requerimento nº 219/2014, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, e subscrito por mais seis edis, para que seja transmitida à família enlutadas
sinceras condolências pelo passamento do Senhor Ângelo Luis Terasse. 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. Usou da palavra o vereador inscrito
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Dr. José Carlos Mantovani. Neste momento o Sr. Presidente, Otacilio José Barreiros,
comunicou, “que nós estamos nesta sessão já iniciando o período de propaganda
eleitoral, e aliás nas eleições passadas até o site saia do ar, até para evitar algum
problema com o que o vereador falasse e tudo mais, então eu quero só concitar os
colegas para que tomem cautela na hora de fazer referências, sejam elas elogiosas,
sejam elas desairosas aos candidatos, para que nós não corramos o risco de sermos
interpelados por eventuais se dizentes prejudicados, então eu só quero deixar este alerta
para que a gente tenha um pouco de cautela, e de repente até evitar de fazer referências
a candidatos de qualquer natureza, sejam as eleições proporcionais, seja as eleições
majoritárias. Então era isso que eu queria dizer só para a gente ter um pouco de cautela
para não incorrer ai em eventuais problemas para nós e para a Câmara como um todo”.
Logo após, usou da palavra o Vereador inscrito Jeferson Ricardo do Couto. Logo após, o
já inscrito vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, usou da palavra,
aparteado pelo vereador Alcimar Siqueira Montalvão. Em seguida, o vereador inscrito
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, usou da palavra. Usou da palavra o já
inscrito Vereador Alcimar Si'queira Montalvão, aparteado pelo vereador João Gilberto dos
Santos - “Gilberto Santa Fé”. Por fim, usou da palavra na tribuna, o vereador inscrito
Alcimar Siqueira Montalvão, aparteado pelo vereador João Batista de Souza Pereira. A
seguir, o Sr. Presidente passou a Ordem do Dia: 01) – SEGUNDA DISCUSSÃO do
Projeto de Lei nº 114/2014, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, que cria o
parágrafo único, no artigo 1º da Lei nº 4.497, de 10 de outubro de 2013. Aprovado por
unanimidade de votos. 02 – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 93/2014, de
autoria da Prefeita Municipal, visa autorizar inclusão de nova ação nº 1532 – Construção
do Centro de Convivência do Idoso, na Lei nº 4.514, de 29 de novembro de 2013, o
Plano Plurianual para o período de 2014 a 2017. Neste momento, o Vereador Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho requereu que os Projetos de Leis nºs: 93, 94, 95, 96,
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 e 110/2014 a votação fosse
apreciada em bloco em razão dos projetos tratarem da mesma matéria, sendo aprovado
por unanimidade de votos. Colocado em Primeira Discussão o Projeto de Lei nº 93/2014
foi aprovado por unanimidade de votos. 03) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei
nº 94/2014, de autoria da Prefeita Municipal, visa autorizar inclusão de nova ação nº
1532 – Construção do Centro de Convivência do Idoso, na Lei nº 4.447, de 25 de junho
de 2013, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2014. Aprovado por
unanimidade de votos. 04) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 95/2014, de
autoria da Prefeita Municipal, visa autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional
especial no orçamento vigente, no valor de R$ 376.000,00, destinado a atender inclusão
de nova ação nº 1532 – Construção do Centro de Convivência do Idoso. Aprovado por
unanimidade de votos. 05) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 96/2014, de
autoria da Prefeita Municipal, visa autorizar inclusão de nova ação nº 2504 – Aquisição
de Equipamentos e Materiais Permanentes - QESE, na Lei Municipal nº 4.514, de 29 de
novembro de 2013, o Plano Plurianual para o período de 2014 a 2017. Aprovado por
unanimidade de votos. 06) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 97/2014, de
autoria da Prefeita Municipal, visa autorizar inclusão de nova ação nº 2504 – Aquisição
de Equipamentos e Materiais Permanentes - QESE, na Lei nº 4.447, de 25 de junho de
2013, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2014. Aprovado por
unanimidade de votos. 07) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 98/2014, de
autoria da Prefeita Municipal, visa autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional
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especial no orçamento vigente, no valor de R$ 3.000.000,00, destinado a atender
inclusão de nova ação nº 2504 – Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes –
QESE. Aprovado por unanimidade de votos. 08) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de
Lei nº 99/2014, de autoria da Prefeita Municipal, visa autorizar inclusão de nova ação nº
1533 – Cobertura Metálica da Quadra Poliesportiva do Jardim Redentor e revestimento
da Quadra com Grama Sintética, na Lei Municipal nº 4.514, de 29 de novembro de 2013,
o Plano Plurianual para o período de 2014 a 2017. Aprovado por unanimidade de votos.
09) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 100/2014, de autoria da Prefeita
Municipal, visa autorizar inclusão de nova ação nº 1533 – Cobertura Metálica da Quadra
Poliesportiva do Jardim Redentor e revestimento da Quadra com Grama Sintética, na Lei
nº 4.447, de 25 de junho de 2013, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de
2014. Aprovado por unanimidade de votos. 10) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de
Lei nº 101/2014, de autoria da Prefeita Municipal, visa autorizar o Poder Executivo a abrir
crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$ 267.032,00, destinado a
atender inclusão de nova ação nº 1533 – Cobertura Metálica da Quadra Poliesportiva do
Jardim Redentor e revestimento da Quadra com Grama Sintética. Aprovado por
unanimidade de votos. 11) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 102/2014, de
autoria da Prefeita Municipal, visa autorizar a inclusão de nova ação nº 1534 –
Modernização de Infra-Estrutura Esportiva do Campo de Futebol do Bairro Olympio
Felício, na Lei Municipal nº 4.514, de 29 de novembro de 2013, o Plano Plurianual para o
período de 2014 a 2017. Aprovado por unanimidade de votos. 12) – PRIMEIRA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 103/2014, de autoria da Prefeita Municipal, visa
autorizar inclusão de nova ação nº 1534 – Modernização de Infra-Estrutura Esportiva do
Campo de Futebol do Bairro Olympio Felício, na Lei nº 4.447, de 25 de junho de 2013, a
Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2014. Aprovado por unanimidade de
votos. 13) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 104/2014, de autoria da
Prefeita Municipal, visa autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no
orçamento vigente, no valor de R$ 268.750,00, destinado a atender inclusão de nova
ação nº 1534 – Modernização de Infra-Estrutura Esportiva do Campo de Futebol do
Bairro Olympio Felício. Aprovado por unanimidade de votos. 14) – PRIMEIRA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 105/2014, de autoria da Prefeita Municipal, visa
autorizar inclusão de nova ação nº 1536 – Academia ao Ar Livre, Praça Adolfho Pajoli –
Jardim Morumbi, na Lei Municipal nº 4.514, de 29 de novembro de 2013, o Plano
Plurianual para o período de 2014 a 2017. Aprovado por unanimidade de votos. 15) –
PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 106/2014, de autoria da Prefeita Municipal,
visa autorizar inclusão de nova ação nº 1536 – Academia ao Ar Livre, Praça Adolfho
Pajoli – Jardim Morumbi, na Lei nº 4.447, de 25 de junho de 2013, a Lei de Diretrizes
Orçamentárias para o exercício de 2014. Aprovado por unanimidade de votos. 16) –
PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 107/2014, de autoria da Prefeita Municipal,
visa autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento vigente,
no valor de R$ 120.000,00, destinado a atender a inclusão de nova ação nº 1536 –
Academia ao Ar Livre, Praça Adolfho Pajoli – Jardim Morumbi. Aprovado por
unanimidade de votos. 17) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 108/2014, de
autoria da Prefeita Municipal, visa autorizar inclusão de nova ação nº 1535 –
Pavimentação Asfáltica da Rua 1 do Bairro Recanto dos Colibris, na Lei Municipal nº
4.514, de 29 de novembro de 2013, o Plano Plurianual para o período de 2014 a 2017.
Aprovado por unanimidade de votos. 18) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº
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109/2014, de autoria da Prefeita Municipal, visa autorizar inclusão de nova ação nº 1535
– Pavimentação Asfáltica da Rua 1 do Bairro Recanto dos Colibris, na Lei nº 4.447, de 25
de junho de 2013, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2014. Foi
apresentada a Emenda nº 01/2014, a qual foi lida pelo Secretário e recebeu pareceres
verbais favoráveis das Comissões Permanentes. Colocado em Primeira Discussão, o
Projeto de Lei nº 109/2014, foi aprovado por unanimidade de votos, bem como a emenda
apresentada. 19) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 110/2014, de autoria da
Prefeita Municipal, visa autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no
orçamento vigente, no valor de R$ 250.000,00, destinado a atender abertura de nova
ação nº 1535 – Pavimentação Asfáltica da Rua 1 do Bairro Recanto dos Colibris.
Aprovado por unanimidade de votos. 20) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei
Complementar nº 06/2014, de autoria da Prefeita Municipal, visa alterar dispositivos da
Lei Complementar nº 76, de 15 de fevereiro de 2007, que dispõe sobre o Zoneamento
Urbano e Rural do Município de Pirassununga. Foi apresentada a Emenda nº 01/2014, a
qual foi lida pelo Secretário e recebeu pareceres verbais favoráveis das Comissões
Permanentes. Colocado em Primeira Discussão, o Projeto de Lei Complementar nº
06/2014, foi aprovado por unanimidade de votos, bem como a emenda apresentada.
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. O já
inscrito vereador João Batista de Souza Pereira, usou da palavra. Por fim, o vereador
inscrito Alcimar Siqueira Montalvão, usou da palavra, aparteado pelo vereador Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho. Não havendo mais vereadores inscritos, o Sr.
Presidente convidou os Senhores Edis e a População em Geral, para Reunião com os
representantes da Santa Casa, dia 08/07/2014, às 10 horas, nesta Casa de Leis. Em
seguida, 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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