ATA DA TRIGÉSIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA – SEGUNDO ANO
LEGISLATIVO DA DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE OURINHOS – ESTADO DE SÃO PAULO.
Presidência do Sr.: Santiago de Lucas Angelo
Vice-Presidente: Fernando Rosini
Secretários: Anísio Aparecido Felicetti e José Roberto Tasca
Ao décimo sétimo dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, às dezoito
horas e dezesseis minutos, no Edifício Waldemar Leonídio Ambrozim, localizado na
Rua do Expedicionário nº 1.550, Jardim Matilde, na cidade de Ourinhos, Estado de
São Paulo, reuniu-se a Câmara Municipal de Ourinhos em sua Trigésima Quinta
Sessão Ordinária do presente Ano Legislativo sob a presidência o Senhor Santiago de
Lucas Angelo. Para dar início aos trabalhos legislativos, o Primeiro Secretário
realizou a chamada para verificação do quórum regimental: Alexandre Araújo
Dauage, Alexandre Florencio Dias, Anísio Aparecido Felicetti, Cícero de Aquino,
Fernando Rosini, Giovanni Gomes de Carvalho, Guilherme Andrew Gonçalves
da Silva, José Roberto Tasca, Luiz Donizetti Bengozi, Nilce Araujo Garcia,
Roberta Stopa, Santiago de Lucas Angelo, Valter do Nascimento (treze
Vereadores presentes). Havendo número legal, o Senhor Presidente declarou aberta
a presente sessão ordinária. Por questão de ordem, o Senhor Vereador Cícero de
Aquino solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento da Sra. Rosa Borasca Dias.
O Senhor Presidente também solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento do Sr.
Celso. Atendendo o pedido do Senhor Vereador, o Sr. Presidente declarou um minuto
de silêncio com os profundos sentimentos dos membros desta Casa de Leis a todos os
familiares e amigos dos munícipes citados. Em seguida, o Senhor Presidente colocou
em votação as Atas da Trigésima Quarta Sessão Ordinária e Sexta Sessão
Extraordinária de 2022, APROVADAS por unanimidade. O Senhor Presidente
informou aos Senhores Vereadores que, durante o intervalo regimental, será realizada
a entrega do Diploma Comemorativo à Unimed Ourinhos, conforme Decreto
Legislativo nº 05, de 28 de junho de 2022. Na sequência, o Senhor Presidente
comunicou que estava aberta a inscrição para o uso da palavra no expediente, com
tema livre, devendo ser realizada junto ao Segundo Secretário e que para o uso da
palavra para explicação pessoal, a inscrição deverá ser solicitada junto ao Segundo
Secretário até o término do intervalo regimental ou, na sua ausência, até o início da
Ordem do Dia. O Primeiro Secretário realizou a leitura do resumo do ofício recebido:
Notificação da SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, atendendo à
solicitação da Caixa Econômica Federal-GIGOV/BU para fins de aprovação de
projetos, dando ciência a esta edilidade que o Município de Ourinhos possui
condições orçamentárias para arcar com as despesas e meios que garantam o pleno
funcionamento dos objetos dos convênios firmados com a Caixa Econômica Federal
sob os nº s. 917542/2021, 918658/2021, 921077/2021, 922282/2021 e 924519/2021,
incluindo sua operação e manutenção, nos termos especificados. O ofício lido ficará à

disposição dos Senhores Vereadores e Assessores na Secretaria da Casa. Também,
após os despachos regimentais e processamentos de praxe, estarão disponíveis para
consulta e impressão no site oficial da Câmara Municipal e, simultaneamente, em
pasta compartilhada no gabinete parlamentar de cada Vereador. Dando continuidade,
o Sr. Presidente informou que foram apresentadas à mesa as seguintes matérias:
Projeto de Decreto Legislativo nº 13/2022 de autoria do Senhor Vereador Santiago
de Lucas Angelo que institui o "Diploma de Mérito Desportivo", a ser outorgado à
equipe Casa das Piscinas Futebol Clube e sua diretoria, pela conquista do título do
Campeonato dos Comerciários 2022, bem como ao Sindicato dos Comerciários de
Ourinhos, idealizador desse grande evento realizado em mais uma edição de sucesso.
Projeto de Resolução nº 9/2022 de autoria do Senhor Vereador Santiago de Lucas
Angelo que cria Comissão de Assuntos Relevantes destinada à realização de estudos
e levantamento de dados sobre a Execução Contratual do Serviço de Coleta de Lixo,
Avocação do Referido Serviço pela Prefeitura, Dispensabilidade de Licitação para a
contratação da Empresa Especializada na Prestação de Serviço da Coleta de Lixo e
Planejamento da Transferência/Transição do serviço da Autarquia SAE para o Poder
Executivo. O Senhor Presidente informou que o Projeto de Decreto Legislativo nº
13/2022 será encaminhado à comissão competente, para elaboração do respectivo
parecer, enquanto o Projeto de Resolução nº 09/2022 será deliberado na presente
sessão, conforme determina o Regimento Interno desta Casa de Leis. Logo após,
foram apresentadas as matérias relativas à 35ª Sessão Ordinária de 2022. O Primeiro
Secretário realizou a apresentação dos requerimentos: Requerimentos do Vereador
Cícero de Aquino: 1.461/22 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº
1.353/2022, que requer informações, junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura
Urbana e Obras, através de cópias, sobre quantos funcionários eletricistas há,
atualmente, no setor referido para atender a população, no que se refere às lâmpadas
convencionais queimadas e/ou inoperantes. 1.462/22 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 1.352/2022, que requer informações, junto à Secretaria Municipal
de Infraestrutura Urbana e Obras, através de cópias, contendo toda a discriminação de
valores e marcas da última compra realizada de lâmpadas convencionais. 1.463/22 Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.351/2022, que requer informações,
junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, se existe alguma
pesquisa ou estudo sobre quantas lâmpadas convencionais encontram-se queimadas
e/ou inoperantes em toda a cidade até a data atual. 1.464/22 - Requer informações,
junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura, quanto à possibilidade
de se instalar contêineres no Córrego Fundo. 1.465/22 - Requer informações, junto à
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura, sobre qual o cronograma
correto para a coleta de lixo em todos os bairros de Ourinhos. 1.466/22 - Requer
informações, junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras e à
Coordenadoria de Trânsito e Transporte, sobre quais providências serão tomadas em
relação aos cones que se encontram, há meses, na Avenida Vitalina Marcusso.
1.467/22 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Agricultura, quanto à possibilidade de se implementar coleta de lixo por contêineres
na Praça José Ferreira de Castro, onde ocorre a Feira da Lua. 1.468/22 - Requer
informações, junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura, sobre

qual o cronograma correto da nova empresa para coletar o lixo em todas as ruas da
Vila Christoni. Requerimento da Vereadora Roberta Stopa: 1.469/22 - Requer
informações sobre a possibilidade de se garantir aos servidores públicos municipais,
diretos e indiretos, o restabelecimento da contagem de tempo dos quinquênios,
sextas-partes e licenças-prêmios, referente ao período pandêmico. Requerimento do
Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva: 1.470/22 - Requer informações
sobre o motivo da demora do cronograma de instalação de lâmpadas de LED no
Jardim Santa Felicidade. Requerimento do Vereador Cícero de Aquino: 1.471/22 Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura e
à Administração Municipal, sobre o cronograma de retirada de lixo da Praça Santa
Tereza de Jesus Jornet (Praça dos Skatistas), da Praça Ângelo Christoni (Praça dos
Burgueses) e de toda a extensão da pista de caminhada da trilha verde.
Requerimento dos Vereadores Cícero de Aquino e Guilherme Andrew Gonçalves
da Silva: 1.472/22 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de
Infraestrutura Urbana e Obras, através de cópias de notas, constando a quantidade de
lâmpadas de LED compradas e quantas foram instaladas na cidade de Ourinhos, bem
como o cronograma de instalação, desde janeiro de 2017 até a atual data.
Requerimento do Vereador Cícero de Aquino: 1.473/22 - Requer informações,
junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura e à Administração
Municipal, sobre a possibilidade de se instalar coleta de lixo por contêineres na Praça
Santa Tereza de Jesus Jornet (Praça dos Skatistas), na praça da Vila Kennedy, no
Sistema de Recreio Henrique Fittipaldi, na Praça Presidente Kennedy (Praça do
Seminário) e na Praça Miguel Mofarrej (Praça do Caló), onde é realizada a “Feira do
Rolo”. Requerimento do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.474/22 - Requer
informações sobre a possibilidade de se construir quadra poliesportiva coberta na
Associação de Moradores de Bairros do Jardim Itamaraty. 1.475/22 - Requer
informações sobre a possibilidade de se construir quadra poliesportiva coberta na
Associação de Moradores de Bairros do Jardim Guaporé. Requerimento do
Vereador Cícero de Aquino: 1.476/22 - Requer informações, junto à Secretaria
Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, sobre a possibilidade de aquisição de
redutores de velocidade (quebra-molas) de borracha, tendo em vista a enorme
demanda de vias em que a velocidade é excedida e, recorrentemente, colocando em
risco a população. Requerimento do Vereador Giovanni Gomes de Carvalho:
1.477/22 - Requer informações, junto à Guarda Civil Municipal e ao 31º Batalhão da
Polícia Militar, sobre a possibilidade de se intensificar o policiamento no Jardim das
Paineiras e bairros adjacentes, devido às inúmeras ocorrências de roubos na região.
Requerimento do Vereador Santiago de Lucas Angelo: 1.478/22 - Requer
informações sobre o cronograma para realizar recapeamento ou reperfilamento
asfáltico em toda a extensão da Avenida Ivone Cardoso Pereira Cavenago (CDHU).
Requerimento dos Vereadores Anísio Aparecido Felicetti e Santiago de Lucas
Angelo: 1.479/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos
para implantar estacionamento de 45 graus na Praça João Fonseca, bem como na
Praça José Ferreira de Castro, na Vila Kennedy. Requerimento do Vereador
Guilherme Andrew Gonçalves da Silva: 1.480/22 - Requer informações sobre a
possibilidade de se abaixar o preço da passagem de circular na cidade de Ourinhos.

Requerimentos do Vereador Santiago de Lucas Angelo: 1.481/22 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias no trevo de acesso à
Chácara Santa Maria. 1.482/22 - Requer informações sobre a possibilidade de
providências na rua de acesso à Chácara Santa Maria. 1.483/22 - Requer informações
sobre os valores gastos, mês a mês, com a realização dos serviços do transbordo de
lixo domiciliar, durante esse ano de 2022. 1.484/22 - Requer informações sobre o
cronograma para realizar recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a
extensão da Avenida Ulysses Guimarães (CDHU). Os requerimentos apresentados
serão apreciados no presente expediente. A seguir, o Segundo Secretário realizou a
apresentação das Indicações: Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 1.491/22 Solicita, junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, substituição
de tampa da galeria pluvial na Rua do Expedicionário, defronte ao nº 808. 1.492/22 Solicita limpeza em todos os bueiros localizados na Rua Pedro Fernandes Sândano.
1.493/22 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua São Pedro do Turvo, próximo ao
nº 197. 1.494/22 - Solicita limpeza em dois bueiros localizados na Avenida Vitalina
Marcusso, no cruzamento com a Rua Paschoal Henrique - Jardim Santa Fé. Dando
sequência, o Segundo Secretário realizou a leitura das Moções apresentadas: Moção
do Vereador Fernando Rosini: 316/22 - De pesar pelo falecimento da Sra. Francisca
Sobreira Lima da Cruz. Moção da Vereadora Roberta Stopa: 317/22 - De pesar
pelo falecimento do Sr. Antonio Nunes da Horta. Moção dos Vereadores Alexandre
Araújo Dauage e Luiz Donizetti Bengozi: 318/22 - De pesar pelo falecimento do
Sr. João Luiz Quagliato, aos 44 anos. Moção do Vereador Alexandre Araújo
Dauage: 319/22 - De pesar pelo falecimento do Sr. Wilson Fernandes de Oliveira.
Moção do Vereador Giovanni Gomes de Carvalho: 320/22 - De congratulações à
Infosat Informática, pelos 11 anos de atividades, bem como pela abertura de mais
uma loja, contribuindo na geração de emprego e no desenvolvimento de nossa cidade.
Apresentadas as matérias da Trigésima Quinta Sessão Ordinária, primeiramente, o Sr.
Presidente continuou a deliberar as proposições remanescentes da Trigésima Quarta
Sessão Ordinária, os Requerimentos nº s 1.433 a 1.457/2022 e as Moções nº s 309,
311, 312, 314 e 315/2022, de forma globalizada, conforme já solicitado pelo
Vereador Cícero Investigador na sessão anterior. Já usaram a palavra como membros
os Vereadores: Cícero de Aquino, Roberta Stopa, Alexandre Araújo Dauage,
Giovanni Gomes de Carvalho, José Roberto Tasca, Guilherme Andrew Gonçalves da
Silva, Éder Júlio Mota, Anísio Aparecido Felicetti, Abel Diniz Fiel e Alexandre
Florencio Dias; e como líderes os Vereadores: Cícero de Aquino, Roberta Stopa,
Alexandre Florencio Dias, Giovanni Gomes de Carvalho, José Roberto Tasca e
Guilherme Andrew Gonçalves da Silva. O Vereador Anísio Aparecido Felicetti,
como líder, usou a palavra por quatro minutos, tendo direito regimental a mais um
minuto como líder. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, as matérias
remanescentes da Trigésima Quarta Sessão Ordinária foram colocadas em votação
globalizada, APROVADAS por unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente
colocou em deliberação as matérias da presente sessão ordinária. Por questão de
ordem, o Senhor Vereador Cícero de Aquino solicitou do plenário que a votação e a
discussão dos requerimentos e moções fossem feitas de forma globalizada, salvo
algum destaque a ser solicitado pelos Senhores Vereadores. O Senhor Presidente

colocou em deliberação do plenário o pedido, APROVADO por unanimidade. Por
questão de ordem, o Senhor Vereador Éder Júlio Mota solicitou a consignação da sua
presença. A seguir, fez pedido de destaque o Senhor Vereador Santiago de Lucas
Angelo, dos Requerimentos nº s 1.481, 1.482 e 1.484/2022. Não havendo mais
pedido de destaque, o Sr. Presidente colocou em discussão globalizada os
Requerimentos nº s 1.461 a 1.484/2022 e a Moção nº 320/2022, com exceção das
matérias destacadas. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Cícero de
Aquino e Giovanni Gomes de Carvalho. Ninguém mais querendo fazer o uso da
palavra, foram colocadas em votação globalizada as matérias, APROVADAS por
unanimidade. Com fundamento no inciso 33 do artigo 118 da Lei Orgânica do
Município, o Executivo Municipal tem prazo de até 15 dias corridos para responder
às informações solicitadas através de requerimentos. Dando continuidade, o Senhor
presidente colocou em deliberação as matérias destacadas em ordem cronológica. Foi
colocado em discussão o Requerimento nº 1.481/22. O Senhor Presidente suspendeu
a sessão para que o Vice-Presidente Fernando Rosini assumisse a presidência para
que o mesmo fizesse o uso da palavra na discussão do requerimento destacado.
Reaberta a sessão, fez o uso da palavra o Senhor Vereador Santiago de Lucas Angelo.
Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação,
APROVADO por unanimidade. Foi colocado em discussão o Requerimento nº
1.482/22. Fez o uso da palavra o Senhor Vereador Santiago de Lucas Angelo.
Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação,
APROVADO por unanimidade. Foi colocado em discussão o Requerimento nº
1.484/22. Fez o uso da palavra o Senhor Vereador Santiago de Lucas Angelo.
Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação,
APROVADO por unanimidade. Em seguida, fizeram o uso da tribuna livre os
Senhores Vereadores Guilherme Andrew Gonçalves da Silva, Cícero de Aquino, José
Roberto Tasca, Giovanni Gomes de Carvalho, Santiago de Lucas Angelo e Éder Júlio
Mota. O Senhor Presidente suspendeu a sessão para que o Sr. Vereador Santiago de
Lucas Angelo reassumisse a presidência. Reaberta a sessão e findo o horário do
expediente, o Sr. Presidente suspendeu a sessão para o intervalo regimental. Reaberta
a sessão, o Sr. Presidente comunicou que para cumprir o Parágrafo 3º do Artigo 118
do Regimento Interno o tempo para a inscrição para a explicação pessoal está
encerrado. Logo após o Primeiro Secretário realizou nova chamada dos Senhores
Vereadores para verificação do quórum regimental para dar início à Ordem do Dia:
Alexandre Araújo Dauage, Alexandre Florencio Dias, Anísio Aparecido Felicetti,
Cícero de Aquino, Éder Júlio Mota, Fernando Rosini, Giovanni Gomes de
Carvalho, Guilherme Andrew Gonçalves da Silva, José Roberto Tasca, Luiz
Donizetti Bengozi, Nilce Araujo Garcia, Roberta Stopa, Santiago de Lucas
Angelo, Valter do Nascimento (quatorze Vereadores presentes). Havendo número
legal, o Sr. Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura do
requerimento de urgência apresentado à mesa: Requerimento nº 1.485/2022 que
requer urgência especial de votação ao Projeto de Decreto Legislativo nº 13/2022.
Senhor Presidente, REQUEIRO à Mesa, nos termos regimentais, ouvido o douto
Plenário, que seja apreciado em regime de urgência especial de votação o Projeto de
Decreto Legislativo nº 13/2022, do Vereador Santiago de Lucas Angelo, que institui

o "Diploma de Mérito Desportivo", a ser outorgado à equipe Casa das Piscinas
Futebol Clube e sua diretoria, pela conquista do título do Campeonato dos
Comerciários 2022, bem como ao Sindicato dos Comerciários de Ourinhos,
idealizador desse grande evento realizado em mais uma edição de sucesso.
JUSTIFICATIVA: O presente Projeto de Decreto Legislativo tem a finalidade de
prestar uma justa homenagem à equipe Casa das Piscinas Futebol Clube e sua
diretoria, pela conquista do título do Campeonato dos Comerciários 2022, bem como
ao Sindicato dos Comerciários de Ourinhos, idealizador desse grande evento
realizado em mais uma edição de pleno êxito. Assim sendo, solicita-se a apreciação
do Projeto em questão, em regime de urgência, na forma estabelecida no Regimento
Interno. Sala das Sessões, em 17 de outubro de 2022, assinado pelos Vereadores
Santiago de Lucas Angelo, Alexandre Araújo Dauage, Fernando Rosini, Anísio
Aparecido Felicetti e Valter do Nascimento. Em seguida, o Senhor Presidente colocou
em discussão o Requerimento nº 1.485/2022 que requer urgência especial de votação
ao Projeto de Decreto Legislativo nº 13/2022, oriundo do Vereador Santiago de
Lucas Angelo, que institui o "Diploma de Mérito Desportivo", a ser outorgado à
equipe Casa das Piscinas Futebol Clube e sua diretoria, pela conquista do título do
Campeonato dos Comerciários 2022, bem como ao Sindicato dos Comerciários de
Ourinhos, idealizador desse grande evento realizado em mais uma edição de sucesso.
Ninguém querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação nominal,
APROVADO com treze votos favoráveis. Aprovado o requerimento de urgência, o
Senhor Presidente nomeou a Sra. Vereadora Nilce Araujo Garcia para atuar como
relatora especial ao projeto e suspendeu a sessão para a elaboração do respectivo
parecer. Reaberta a sessão, o Primeiro Secretário realizou a leitura do parecer:
Parecer da Relatora Especial ao Projeto de Decreto Legislativo nº 13/2022. Senhor
Presidente, após analisar a matéria supra, do Vereador Santiago de Lucas Angelo, que
institui o "Diploma de Mérito Desportivo", a ser outorgado à equipe Casa das
Piscinas Futebol Clube e sua diretoria, pela conquista do título do Campeonato dos
Comerciários 2022, bem como ao Sindicato dos Comerciários de Ourinhos,
idealizador desse grande evento realizado em mais uma edição de sucesso, declaro
nada ter a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo, portanto, FAVORÁVEL
meu Parecer, salvo melhor juízo. Sala das Sessões, em 17 de outubro de 2022, Nilce
Araujo Garcia – Relatora. Com o parecer favorável lido, foi colocado em discussão o
Projeto de Decreto Legislativo nº 13/2022. Ninguém querendo fazer o uso da
palavra, o Senhor Presidente solicitou aos funcionários da Casa que distribuíssem as
cédulas de votação para os Senhores Vereadores. Em seguida, o Primeiro Secretário
realizou a chamada de votação para que os Senhores Vereadores depositassem o voto
na urna. Realizada a votação, o Senhor Presidente solicitou a presença dos Senhores
Vereadores Luiz Donizetti Bengozi, Valter do Nascimento e José Roberto Tasca para
a apuração dos votos e declarou APROVADO o Projeto de Decreto Legislativo nº
13/2022. Na sequência, foi colocado em discussão o Projeto de Lei nº 112/2022 do
Vereador Fernando Rosini que dispõe sobre denominação de via pública (Rua José
Luiz Soares). Ninguém querendo fazer o uso da palavra foi colocado em votação,
APROVADO por unanimidade. Foi colocado em discussão o Projeto de Resolução
nº 9/2022 de autoria do Senhor Vereador Santiago de Lucas Angelo que cria

Comissão de Assuntos Relevantes destinada à realização de estudos e levantamento
de dados sobre a Execução Contratual do Serviço de Coleta de Lixo, Avocação do
Referido Serviço pela Prefeitura, Dispensabilidade de Licitação para a contratação da
Empresa Especializada na Prestação de Serviço da Coleta de Lixo e Planejamento da
Transferência/Transição do serviço da Autarquia SAE para o Poder Executivo.
Ninguém querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação, REJEITADO o
Projeto de Resolução nº 9/2022. O Senhor Presidente suspendeu a sessão por cinco
minutos. Reaberta a sessão e não havendo mais matérias a serem apreciadas na
Ordem do Dia, o Senhor Presidente consultou o Primeiro Secretário se havia algum
orador inscrito para o uso da palavra. Fizeram o uso da tribuna livre os Senhores
Vereadores Nilce Araujo Garcia, Alexandre Araújo Dauage e Anísio Aparecido
Felicetti. O Senhor Presidente suspendeu a sessão para que o Sr. Primeiro Secretário
Anísio Aparecido Felicetti assumisse a presidência. Reaberta a sessão, continuaram
fazendo o uso da tribuna livre os Senhores Vereadores Guilherme Andrew Gonçalves
da Silva e Alexandre Florencio Dias. Não havendo mais nenhum orador inscrito para
explicação pessoal o Senhor Presidente agradeceu a proteção de Deus e a presença de
todos e declarou encerrada esta Trigésima Quinta Sessão Ordinária. Para constar o
que ocorreu, lavrou-se a presente Ata que será submetida à apreciação do Douto
Plenário, para depois ser devidamente assinada. Esta Sessão foi registrada em vídeo e
se encontra nos arquivos desta Edilidade. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -------------------------------------------_________________
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