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Ata nº 2681 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
28 de maio de 2012. Ao vigésimo oitavo dia do mês de maio de dois mil e doze, às 20
horas, na Sala das Sessões "Dr. Fernando Costa" teve início a 2681ª sessão ordinária
desta Câmara. Presentes os seguintes Vereadores: Almiro Sinotti, Antonio Carlos
Bueno Gonçalves, Antonio Carlos Duz, Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho,
Natal Furlan, Otacilio José Barreiros, Paulo Eduardo Caetano Rosa, Roberto Bruno e
Wallace Ananias de Freitas Bruno. Havendo número legal, o Sr. Presidente Vereador
Wallace Ananias de Freitas Bruno, declarou abertos os trabalhos e colocou em
discussão a Ata nº 2680 da Sessão Ordinária de 21 de maio de 2012, a qual não
sofrendo impugnação, foi considerada aprovada. O Sr. Presidente solicitou ao 2º
Secretário, Vereador Natal Furlan, que procedesse com a leitura do Expediente. Neste
momento o Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa solicitou a dispensa da leitura do
Expediente, Indicação e Pedido de Informações, sendo seu pedido aprovado por
unanimidade de votos dos presentes. Em seguida, o Sr. Presidente pediu que
constasse da Ata o Expediente: 01) – Informativo Cetram, sobre cursos em 06 e
07/2012; 02) – Prospecto do IBRAP sobre os cursos nºs: 501 e 502; 03) – Prospecto
do Cebas, sobre cursos e congressos em 05 e 06/2012; 04) – Boletim do SBAM
Organização de cursos e treinamentos, sobre os cursos em 06/2012; 05) – Revista
Radis Comunicação em Saúde, nº 117, 05/2012; 06) – Revista NTU Urbano, Edição
nº 172, 05/2012; 07) – Revista Municípios de São Paulo, Ano 06, nº 51; 08) – Cartão
da Telefônica / Vivo, comunicando que todos os serviços da Telefônica passam a se
chamar Vivo, somando forças para ampliar as possibilidades de conexões; 09) –
Convite do Secretário de Estado de Desenvolvimento, para a cerimônia “Programa
São Paulo Solidário” de superação da extrema pobreza e Entrega de cartões
unificados dos Programas Renda Cidadã e Bolsa Família, dia 23/05/2012; 10) –
Convite do Executivo Municipal, para a inauguração do Centro de Atenção
Psicossocial AD (CAPS AD), dia 29/05/2012; 11) – Comunicado nº CM072221/2012,
informando a liberação de recursos financeiros à Prefeitura Municipal de
Pirassununga, (R$ 189.297,47); 12) – Comunicado nº CM072222/2012, informando a
liberação de recursos financeiros à Prefeitura Municipal de Pirassununga, (R$
3.580,40); 13) – Telegrama nº 011050/MS/SE/FNS, do Ministério da Saúde,
informando a liberação de recursos financeiros referente ao Pagamento de Saúde da
Família COMP 04/2012 (R$ 106.950,00); 14) – Convite do Executivo Municipal e Etec
Ten. Aviador Gustavo Klug, para a entrega de Certificados do Programa Time do
Emprego, dia 30/05/2012; 15) – Ofício nº 21/2012, do Sindicato dos Servidores
Municipais de Pirassununga, comunicando a composição da Diretoria Executiva para
o quadriênio de 2012/2016; 16) – Convite da Prefeitura Municipal da Estância
Climática de Analândia, para a solenidade de comemoração aos 115 anos de
Emancipação Político Administrativa do Município, dia 17/06/2012; 17) – E-mail da
Câmara Municipal de Bebedouro, encaminhando cópia das Moções de Apelo nºs:
(27/2012, de autoria do Vereador Valdeci Ramos de Castro, sobre a tramitação e a
aprovação do Projeto de Lei nº 248/2012, que altera a redação do parágrafo 1º do
artigo 1º da Lei nº 10.765, de 19/02/2001, que cria o Índice Paulista de
Responsabilidade Social (IPRS); e (29/2012, de autoria do Vereador José Baptista de
Carvalho Neto, sobre a tramitação e a aprovação do Projeto de Lei nº 239/2012), que
institui o Índice Paulista de Acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou
com mobilidade reduzida no Município - IPAM; 18) – Expediente dos Guardas
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Municipais de Pirassununga, sobre a garantia do respeito e bom senso nas relações
de trabalho da Guarda Municipal com o Supervisor; 19) – Ofício nº 221/2012 da
Associação Ambiental Paiquerê, sobre a Audiência Pública que versou sobre o Projeto
de Lei Complementar nº 09/2010 Alteração do Zoneamento; 20) – Ofício nº 22/2012,
do Sindicato dos Servidores Municipais de Pirassununga, solicitando cópia de
propositura específica sobre a Guarda Municipal; 21) – Ofício GAB nº 284/2012, do
Executivo Municipal e Secretário Municipal de Governo, em atenção ao Pedido de
Informações nº 34/2012, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno,
sobre o importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para aquisição de uma ambulância
para Cachoeira de Emas, solicitado ao Deputado Federal Guilherme Mussi; 22) –
Ofício GAB nº 285/2012, do Executivo Municipal e Secretário Municipal de Governo,
em atenção ao Pedido de Informações nº 33/2012, de autoria do Vereador Natal
Furlan, sobre as condições de trabalho dos servidores municipais da área da saúde;
23) – Ofício GAB nº 288/2012, do Executivo Municipal e Secretário Municipal de
Governo, em complemento ao Ofício GAB nº 285/2012, encaminha o Fluxograma dos
Artigos Processados na Central de Materiais e Esterilização, referente ao item B, do
Pedido de Informações nº 33/2012; 24) – Ofício nº 78/2012, do Executivo Municipal,
encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 76/2012, que visa autorizar o Poder
Executivo a celebrar convênio com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais.
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem
os pareceres; 25) – Ofício nº 79/2012, do Executivo Municipal, encaminhando o
Projeto de Lei que recebeu o nº 77/2012, que visa autorizar o Poder Executivo a
celebrar convênio com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais para
desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI.
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem
os pareceres; 26) – Ofício nº 80/2012, do Executivo Municipal, encaminhando o
Projeto de Lei que recebeu o nº 78/2012, que visa autorizar o Poder Executivo a
celebrar convênio com a União Municipal Espírita de Pirassununga - UMEP.
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem
os pareceres; 27) – Ofício nº 81/2012, do Executivo Municipal, encaminhando o
Projeto de Lei que recebeu o nº 79/2012, que visa autorizar o Poder Executivo a
celebrar convênio com o Centro Pirassununguense de Assistência à Infância - CPAI.
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem
os pareceres; 28) – Ofício nº 82/2012, do Executivo Municipal, encaminhando o
Projeto de Lei que recebeu o nº 80/2012, que visa autorizar o Poder Executivo a
celebrar convênio com o Lar das Crianças do Menino Deus. Encaminhado às
Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres;
29) – Ofício nº 83/2012, do Executivo Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que
recebeu o nº 81/2012, que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 30) – Ofício nº
84/2012, do Executivo Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº
82/2012, que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a Associação
Metodista de Assistência Social de Pirassununga - AMAS. Encaminhado às
Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres;
31) – Ofício nº 85/2012, do Executivo Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que
recebeu o nº 83/2012, que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a
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Associação Sócio-Ambiental do Amanhã – ASA II. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 32) – Ofício nº
86/2012, do Executivo Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº
84/2012, que visa autorizar a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento
vigente, no valor de R$ 298.049,01 (duzentos e noventa e oito mil, quarenta e nove
reais e um centavo). Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes
à matéria para darem os pareceres; 33) – Ofício nº 57/2012, do Executivo Municipal,
encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 85/2012, que visa autorizar o Poder
Executivo a celebrar convênio com a Fundação de Ensino de Pirassununga.
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem
os pareceres; 34) – Ofício nº 88/2012, do Executivo Municipal, encaminhando o
Projeto de Lei que recebeu o nº 86/2012, que visa autorizar o Poder Executivo a
celebrar convênio com a Associação Nosso Desafio Pirassununga. Encaminhado às
Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres;
35) – Ofício nº 89/2012, do Executivo Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que
recebeu o nº 87/2012, que visa autorizar a abertura de crédito adicional suplementar
no orçamento vigente, no valor de R$ 470.000,00 (quatrocentos e setenta mil reais).
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem
os pareceres. As Indicações a seguir foram encaminhadas ao Executivo Municipal:
36) – Indicação nº 135/2012, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno
Gonçalves, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de reformar o
ponto de ônibus existente nas proximidades da Câmara Municipal, dotando-o de mais
bancos, iluminação e aumentando a área coberta, proporcionando melhor conforto
para os usuários de coletivo, bem assim, faça a mesma melhoria aos demais pontos
de ônibus da cidade; 37) – Indicação nº 136/2012, de autoria do Vereador Antonio
Carlos Bueno Gonçalves, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de
sanar a irregularidade existente no leito asfáltico do cruzamento das Ruas Siqueira
Campos e Antônio Gambagorte, Centro, tampando o buraco lá existente; 38) –
Indicação nº 137/2012, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de percorrer as
estradas rurais, determinando que os agricultores invasores do leito carroçável com
suas plantações, regularizem a situação, deixando o leito da estrada com 8 a 12
metros, conforme determina a Lei, sob pena de multa; 39) – Indicação nº 138/2012,
de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, para que o
Executivo Municipal, verifique a possibilidade de promover os reparos necessários no
leito carroçável da Estrada que dá acesso às propriedades das Famílias Rosolem,
Quintino e Andreeta, e Bairro Santo Antonio Cavaleiro, propiciando melhores
condições de tráfego naquela localidade; 40) – Indicação nº 139/2012, de autoria do
Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, para que o Executivo
Municipal, verifique a possibilidade de fechar a viela na Avenida Ivo Xavier Ferreira,
altura do nº 3.038, estudando-se ceder o espaço para as igrejas lindeiras à viela,
providencia que será benefício à comunidade e evitará inseguranças; 41) – Indicação
nº 140/2012, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, para que o
Executivo Municipal, verifique a possibilidade de realizar a pintura nas lombadas
existentes nas ruas da Zona Norte da cidade; 42) – Indicação nº 141/2012, de autoria
do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, para que o Executivo Municipal, verifique
a possibilidade de adquirir instrumentos musicais para o Conservatório Municipal de
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Música “Cacilda Becker”, propiciando a continuidade dos relevantes serviços que lá
são desenvolvidos no ensinamento da arte musical; 43) – Indicação nº 142/2012, de
autoria do Vereador Roberto Bruno, para que o Executivo Municipal, verifique a
possibilidade de determinar a realização de limpeza das cacimbas na estrada rural
que dá acesso ao Bairro Paraíso. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao 2º
Secretário, Vereador Natal Furlan, que procedesse à leitura dos requerimentos: 44) Requerimento nº 229/2012, de autoria do Vereador Roberto Bruno, e subscrito por
mais oito edis, para que seja apreciado sob regime de urgência, o Projeto de Lei nº
46/2012, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar inclusão de nova ação
na Lei nº 3.894, de 7 de dezembro de 2009, o Plano Plurianual para o período de
2010 a 2013. (Ação nº 2475 – Programa Caminho da Escola – Aquisição de Veículos
Escolares). Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 45) - Requerimento nº
230/2012, de autoria do Vereador roberto Bruno, e subscrito por mais sete edis, para
que seja apreciado sob regime de urgência, o Projeto de Lei nº 47/2012, de autoria do
Executivo Municipal, que visa autorizar inclusão de nova ação na Lei nº 4.120, de 20
de junho de 2011, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2012. (Ação
nº 2475 – Programa Caminho da Escola – Aquisição de Veículos Escolares).
Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 46) - Requerimento nº 231/2012,
de autoria do Vereador Roberto Bruno, e subscrito por mais sete edis, para que seja
apreciado sob regime de urgência, o Projeto de Lei nº 48/2012, de autoria do
Executivo Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional
especial, até o limite de R$ 132.000,00, destinado a atender inclusão de nova Ação no
Orçamento vigente. (Ação nº 2475 – Programa Caminho da Escola – Aquisição de
Veículos Escolares). Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 47) Requerimento nº 232/2012, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, e subscrito por mais sete edis, encaminhando Moção de Repúdio ao
tratamento dispensado pelo Supervisor da Guarda Municipal aos Guardas Municipais
solicitando o envio ao Senhor Prefeito Municipal Ademir Alves Lindo para que afaste o
supervisor até apuração das acusações e as providências de praxe. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes; 48) - Requerimento nº 233/2012, de autoria do
Vereador Roberto Bruno, e subscrito por mais sete edis, solicitando intercessão do
Deputado Estadual Antônio Carlos de Campos Machado, para que nossa cidade
possa firmar convênio com o Departamento de Perícias Médicas do Estado (DPME),
visando a realização de perícias no Município. Aprovado por unanimidade de votos
dos presentes; 49) - Requerimento nº 234/2012, de autoria do Vereador Antonio
Carlos Bueno Gonçalves, e subscrito por mais sete edis, consignando votos de
congratulações à Senhora Darlene Palma da Cunha Benedito, pelos excelentes
serviços prestados ao Juizado Especial Civil, partindo para nova fase de sua vida.
Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 50) - Requerimento nº 235/2012,
de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, e subscrito por mais oito
edis, consignando votos de congratulações à Senhora Luzia Batista Pereira Santiago,
pelos 25 anos de costura de qualidade, prestados no Município. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes; 51) - Requerimento nº 236/2012, de autoria do
Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais seis edis,
encaminhando ao Ministério Público Local, visando a defesa da população para que a
instituições assistenciais recebam do Poder Executivo os correspondentes valores
aprovados pelo COMAS e programados na Lei Orçamentária do Município, para o
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desenvolvimento e manutenção de seus serviços institucionais e assistenciais.
Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 52) - Requerimento nº 237/2012,
de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por mais oito edis,
consignando votos de congratulações à Direção e Coordenação do Colégio John
Kennedy de Pirassununga, na pessoa de seu Diretor Geral Padre Humberto
Capobianco pela realização da noite cultural com a presença do Coral Ziper na Boca,
da Universidade de Campinas UNICAMP, dia 25/05/2012. Aprovado por unanimidade
de votos dos presentes; 53) - Requerimento nº 238/2012, de autoria do Vereador
Paulo Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por mais oito edis, consignando votos de
congratulações à Diretora Professora Yara Aparecida Bernardi Antonialli e aos
Coordenadores, Professores Franco Giagio e Marcelo Henrique Maestrelli, do Colégio
Interativo, pela realização do Interpanelas 2012 no último dia 26/05/2012 e por
acreditarem e investirem na educação, em especial no Município de Pirassununga .
Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 54) - Requerimento nº 239/2012,
de autoria do Vereador Roberto Bruno, e subscrito por mais seis edis, consignando
votos de congratulações ao portal de notícias reporternaressi.com.br, por alcançar seu
primeiro ano de existência, dia 23/05/2012. Aprovado por unanimidade de votos dos
presentes; 55) - Requerimento nº 240/2012, de autoria do Vereador Roberto Bruno, e
subscrito por mais sete edis, solicitando intercessão do Deputado Federal Nelson
Marquezelli, para que nossa cidade seja contemplada com a implantação da Rede de
Cuidados à Pessoa com Deficiência. Aprovado por unanimidade de votos dos
presentes; 56) - Requerimento nº 241/2012, de autoria dos Vereadores Roberto Bruno
e Antonio Carlos Bueno Gonçalves, e subscrito por mais sete edis, consignando votos
de congratulações aos atletas Gustavo Pagoto e Marcelo Pagoto, pela participação no
Concurso de Equitação Internacional realizado em Barretos. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes; 57) - Requerimento nº 242/2012, de autoria do
Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais sete edis,
consignando votos de congratulações ao Sindicato dos Servidores Municipais de
Pirassununga, pela posse da Diretoria Eleita no último dia 11/05/2012. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes. Terminada a leitura dos requerimentos, o Sr.
Presidente Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno consultou o Sr. Secretário,
Vereador Natal Furlan, se havia Vereador inscrito para falar no Expediente: Usou da
palavra o já inscrito Vereador Almiro Sinotti, sendo aparteado pelo Vereador Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho. Inscrito, usou da palavra o Vereador Antonio
Carlos Bueno Gonçalves. Em seguida, usou da palavra o Vereador inscrito Roberto
Bruno, sendo aparteado pelo Vereador Otacilio José Barreiros. Logo após, usou da
palavra o já inscrito Vereador Otacilio José Barreiros, sendo aparteado pelos
Vereadores: Almiro Sinotti e Antonio Carlos Duz. Usou da palavra o já inscrito
Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, sendo aparteado pelo
Vereador Roberto Bruno. Em seguida, usou da palavra o Vereador inscrito Paulo
Eduardo Caetano Rosa. Neste momento, o Sr. Presidente solicitou ao VicePresidente, Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, que assumisse a
direção dos trabalhos para que ele pudesse fazer uso da palavra. A seguir, usou da
palavra o Vereador inscrito Wallace Ananias de Freitas Bruno. Em seguida, após
reassumir os trabalhos o Sr. Presidente passou a Ordem do Dia: 01) – Primeira e
Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 46/2012, de autoria do Executivo Municipal,
que visa autorizar inclusão de nova ação na Lei nº 3.894, de 7 de dezembro de 2009,
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o Plano Plurianual para o período de 2010 a 2013. Neste momento, o Vereador
Roberto Bruno requereu que os Projetos de Lei nºs: 46, 47 e 48/2012, a votação fosse
apreciada em bloco em razão da matéria tratar do mesmo assunto, sendo seu pedido
aprovado por unanimidade de votos. Logo, o Projeto de Lei nº 46/2012, em votação,
foi aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 02) – Primeira e Segunda
Discussão do Projeto de Lei nº 47/2012, de autoria do Executivo Municipal, que visa
autorizar inclusão de nova ação na Lei nº 4.120, de 20 de junho de 2011, a Lei de
Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2012. Aprovado por unanimidade de
votos dos presentes. 03) – Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº
48/2012, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a
abrir crédito adicional especial, até o limite de R$ 132.000,00, destinado a atender
inclusão de nova Ação no Orçamento vigente. Aprovado por unanimidade de votos
dos presentes. 04) – Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 52/2012, de autoria do
Executivo Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga, objetivando a execução
do Programa Saúde da Família – PSF. Aprovado por unanimidade de votos dos
presentes. Neste momento, o Vereador Roberto Bruno requereu que os Projetos de
Lei nºs: 52, 53, 54 e Projeto de Decreto Legislativo nº 04/2012, a votação fosse
apreciada em bloco em razão dos referidos projetos estarem em 2º Discussão, sendo
seu pedido aprovado por unanimidade de votos dos presentes. Logo, o Projeto de Lei
nº 52/2012, em votação, foi aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 05) –
Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 53/2012, de autoria do Executivo Municipal,
que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a Irmandade da Santa
Casa de Misericórdia de Pirassununga, objetivando incrementar a política de
atendimento à saúde do cidadão, no que concerne ao tratamento emergencial.
Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 06) – Segunda Discussão do
Projeto de Lei nº 54/2012, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, que
visa denominar de “Antonio Delfino”, o Complexo de Tratamento de Água de
Pirassununga. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 07) – Segunda
Discussão do Projeto de Decreto Legislativo nº 04/2012, de autoria do Vereador
Otacilio José Barreiros, que visa conceder ao Dr. Sergio de Paula Carvalho, o título de
“Cidadão Pirassununuguense”. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes.
08) - Primeira Discussão do Projeto de Lei nº 55/2012, de autoria do Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, visa denominar de “Antonio Botezele”, a
Estrada Municipal PNG-265 (PI-234). Aprovado por unanimidade de votos dos
presentes. 09) - Primeira Discussão do Projeto de Lei nº 56/2012, de autoria do
Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, visa denominar de “Nilton Sebastião
Garcia”, a Rua 1, do Loteamento “Jardim dos Ipês”, neste Município. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes. Terminada a Ordem do Dia o Sr. Presidente
consultou o 2º Secretário, Vereador Natal Furlan se havia Vereador inscrito para falar
na Explicação Pessoal. Não havendo vereadores inscritos, o Sr. Presidente, deu por
encerrada a presente sessão, tendo faltado a mesma o Vereador Hilderaldo Luiz
Sumaio. E para constar, Ulisses Cremasco, Oficial Parlamentar, digitei a presente ata,
a qual é conferida por Adriana Aparecida Merenciano, Diretora Geral, que, após
aprovada pelo Plenário, segue devidamente assinada.
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