19ª SESSÃO ORDINÁRIA, A SER REALIZADA
NO PRÓXIMO DIA 12 DE JUNHO DE 2017.
O Presidente da Câmara Municipal de Ourinhos, no uso das
atribuições que lhe confere o Regimento Interno da Casa, Resolução nº
04, de 09 de junho de 1993, COMUNICA que os trabalhos legislativos
referentes à 19ª Sessão Ordinária, a ser realizada no dia 12 de junho de
2017, obedecerão ao seguinte:

1ª. PARTE
EXPEDIENTE

1. Apresentação e deliberação de proposições, leitura de correspondências
etc.
2. Não há proposições remanescentes a serem discutidas e deliberadas para
esta sessão.
3. Uso da palavra pelos senhores Vereadores, segundo a ordem de inscrição
em livro, versando sobre tema livre.

2ª. PARTE
ORDEM DO DIA

1. Única Discussão e Votação: PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3/2017, do
VEREADOR EDVALDO LÚCIO ABEL: Dispõe sobre a criação da Frente
Parlamentar de Defesa e Atenção aos Animais no município de Ourinhos.

3ª. PARTE

EXPLICAÇÃO PESSOAL
1. Manifestação dos senhores Vereadores.

Secretaria da Câmara Municipal, em 07 de junho de 2017.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
PRESIDENTE

PAUTA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS PARA A 19ª SESSÃO ORDINÁRIA,
A SER REALIZADA NO DIA 12 DE JUNHO DE 2017.

REQUERIMENTOS:
CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA
2.130/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando
disponibilizar um programa especial de marcação de consultas e exames para pessoas idosas
e/ou com deficiência.
2.131/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar campanhas antidrogas
nas escolas municipais.
2.132/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando à
aquisição de livros e outros materiais educativos, em formatos acessíveis para pessoas com
deficiência visual, bem como oferecer programas culturais voltados ao estímulo da leitura.
RAQUEL BORGES SPADA
2.133/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se firmar parceria com a empresa
CODASP - Companhia de Desenvolvimento Agrícola de São Paulo - para solucionar problemas da
Estrada de Guaraiúva.
SALIM MATTAR
2.134/17 - Requer informações do DER - Departamento de Estradas de Rodagem - sobre a
possibilidade de se executar reparos na Rodovia Raposo Tavares, no trecho do trevo de acesso
ao Distrito Industrial Oriente Mori, nas duas mãos de rolamento, para melhorias no escoamento
das águas pluviais.
ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
2.135/17 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Administração, sobre a
licitação do transporte público no Município.
SALIM MATTAR
2.136/17 - Requer informações sobre a possibilidade de adesão ao programa do Governo do
Estado de São Paulo denominado Frota Nova Municípios, que tem por objetivo fornecer
financiamento sem juros às prefeituras para que possam renovar sua frota de veículos a fim de
melhorar a prestação dos serviços públicos.
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2.137/17 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde, sobre a possibilidade
de se disponibilizar mais veículos para o transporte de pacientes que realizam fisioterapia na
Faculdade Estácio de Sá de Ourinhos.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
2.138/17 - Requer informações sobre quais atividades sociais recreativas e culturais são
oferecidas aos munícipes da Terceira Idade no Município, bem como as localidades de suas
realizações.
2.139/17 - Requer informações a respeito de quais atividades físicas, culturais e artísticas são
oferecidas exclusivamente para as mulheres, no Município.
RAQUEL BORGES SPADA
2.140/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se colocar pedalinhos no Lago Maria
Aparecida Pedrotti Gomes, próximo ao Residencial Royal Park.
EDVALDO LÚCIO ABEL / RAQUEL BORGES SPADA
2.141/17 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 239/2017, que solicita operação "tapaburacos" na Rua Eduardo Peres - Vila Christoni, em frente ao NEI "Vereador Carlos Ferreira
Felipe".
EDVALDO LÚCIO ABEL
2.142/17 - Requer informações a respeito das ocorrências registradas durante a 51ª Feira
Agropecuária e Industrial de Ourinhos - FAPI.
2.143/17 - Requer cópia da Prestação de Contas da 51ª Feira Agropecuária e Industrial de
Ourinhos - FAPI, após ter sido realizada, juntamente às cópias das notas fiscais e documentos
comprobatórios de entrada e saída de todas as despesas.
2.144/17 - Requer cópia de todos os contratos e documentos celebrados entre os
organizadores e expositores, barraqueiros e outros, no recinto do Parque de Exposições Olavo
Ferreira de Sá, no período da 51ª Feira Agropecuária e Industrial de Ourinhos – FAPI.
2.145/17 - Requer informações dos valores gastos com a cobertura da arena de shows na
51ª Feira Agropecuária e Industrial de Ourinhos - FAPI, enviando cópias das notas fiscais e
documentos comprobatórios do pagamento.
2.146/17 - Requer informações sobre os valores pagos na contratação dos artistas musicais
na 51ª Feira Agropecuária e Industrial de Ourinhos – FAPI, enviando cópias das notas fiscais e
documentos comprobatórios de pagamento.
2.147/17 - Requer informações a respeito de todos os shows, discriminando, por artista, os
valores arrecadados na 51ª Feira Agropecuária e Industrial de Ourinhos - FAPI.
APARECIDO LUIZ
2.148/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se enviar cronograma de operações
“tapa-buracos” que serão executadas em todas as ruas e bairros da cidade.
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CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA
2.149/17 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Educação, sobre as medidas
que estão sendo tomadas em relação às mães que necessitam trabalhar e não conseguem
matricular seus filhos nas creches municipais.
EDVALDO LÚCIO ABEL
2.150/17 - Requer informações da Administração Municipal e dos organizadores da FAPI
sobre os motivos que levaram a não convidar o Deputado Federal Capitão Augusto para a
abertura oficial da 51ª Feira Agropecuária e Industrial de Ourinhos, mesmo tendo sido o único
deputado federal a destinar R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) para a organização da feira.
2.151/17 - Requer informações da Administração Municipal e dos organizadores da FAPI
sobre os motivos da retirada das faixas do Deputado Federal Capitão Augusto do Parque de
Exposições Olavo Ferreira de Sá, durante a 51ª Feira Agropecuária e Industrial de Ourinhos FAPI, mesmo após sua instalação ter sido autorizada pelos organizadores e ser o único deputado
a destinar R$ 400.000,00 para a organização da feira.
2.152/17 - Requer informações sobre os valores gastos pela municipalidade com tendas e
transformadores na 51ª Feira Agropecuária e Industrial de Ourinhos - FAPI.
2.153/17 - Requer o envio de cópias das notas fiscais e empenhos com ordem de serviço dos
gastos no Parque de Exposições Olavo Ferreira de Sá para a realização da 51ª Feira
Agropecuária e Industrial de Ourinhos - FAPI.
2.154/17 - Requer informações a respeito do valor total gasto com despesas de todos os
níveis com a 51ª Feira Agropecuária e Industrial de Ourinhos - FAPI.
2.155/17 - Requer informações a respeito da possibilidade de se realizar reformas ou
melhorias em todas as bases da Polícia Militar nas praças públicas do Município.
2.156/17 - Requer informações sobre os gastos com funcionários no Parque de Exposições
Olavo Ferreira de Sá para a realização da 51ª Feira Agropecuária e Industrial de Ourinhos - FAPI.
2.157/17 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 14/2017, que requer informações
sobre a possibilidade de se enviar o cronograma de instalação de redutores de velocidade e/ou
lombofaixas no Município.
2.158/17 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 24/2017, que requer informações
sobre a existência de cronograma de obras de adequação dos próprios públicos municipais às
pessoas com deficiências físicas.
2.159/17 - Requer informações a respeito de gastos com caminhões, carros, motos, tratores,
máquinas em geral e seus respectivos gastos com combustíveis durante a realização da 51ª Feira
Agropecuária e Industrial de Ourinhos - FAPI.
2.160/17 - Requer informações a respeito da fiscalização realizada no Parque de Exposições
Olavo Ferreira de Sá, no período da 51ª Feira Agropecuária e Industrial de Ourinhos - FAPI.
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2.161/17 - Requer informações a respeito da existência de catadores informais no aterro
sanitário municipal de Ourinhos (Lixão), bem como quais as ações de inclusão social e reinserção
no mercado de trabalho a Prefeitura Municipal está realizando.
2.162/17 - Requer informações sobre os valores gastos com eletricidade, enviando cópia da
conta de energia com o cálculo do gasto de energia elétrica, no recinto do Parque de Exposições
Olavo Ferreira de Sá, no período da 51ª Feira Agropecuária e Industrial de Ourinhos - FAPI.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
2.163/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se demolir o antigo prédio do posto
de fiscalização da Rodovia Mello Peixoto.
2.164/17 - Requer informações sobre a possibilidade da Fiscalização Sanitária realizar visita
em terreno baldio da Rua Cardoso Ribeiro, ao lado do nº 1.186.
2.165/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar postes de energia no
estacionamento da EMEF "Georgina Amaral Santos Lopes" (CAIC).
ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
2.166/17 - Requer o remanejamento de dotação orçamentária das secretarias municipais
para a Secretaria Municipal de Saúde, no valor de R$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais), para
priorizar a realização de cirurgias eletivas no Município.
2.167/17 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura e
Desenvolvimento Urbano, sobre a possibilidade de se construir calçada interligando a UBS "Dr.
Hélio Migliari" e o NEI "Profa. Vera Lúcia Ferreira de Moura Rocha" - Núcleo Habitacional Padre
Eduardo Murante.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
2.168/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando à
construção de uma passarela no trevo da Rodovia Mello Peixoto, que dá acesso ao campus da
Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" - UNESP.
2.169/17 - Requer informações a respeito da contrapartida social econômica e cultural
oferecida pela Associação das Indústrias de Ourinhos e Região - AIOR - com a realização da 51ª
Feira Agropecuária e Industrial de Ourinhos - FAPI.
2.170/17 - Requer informações a respeito do tempo que os munícipes podem ficar alojados
no Centro POP, e, após esse período, quais medidas são adotadas.
2.171/17 - Requer informações a respeito das ações realizadas pela Prefeitura Municipal em
relação ao grande número de munícipes que licenciam e emplacam seus veículos nas cidades do
Estado do Paraná, burlando nosso sistema tributário.
2.172/17 - Requer informações a respeito da possibilidade de se realizar uma campanha de
conscientização no trânsito informando aos motoristas sobre os limites de velocidade, a fim de
evitar acidentes e aplicações excessivas de multas.
2.173/17 - Requer informações a respeito da possibilidade de se realizar campanha de
conscientização para evitar lixos nas bocas de lobo.
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2.174/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se reconstruir o barracão da
Associação de Moradores de Bairros do Jardim Josefina.
2.175/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se oferecer cursos
profissionalizantes para jovens e adolescentes, no período noturno, na EE "Prof. José Augusto de
Oliveira".
CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA
2.176/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir passeio público na Rua
Celso de Carvalho, no trevo de acesso, parte da Rua Serafim Motta e no novo trevo de entrada ao
Jardim Itamaraty.
2.177/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar iluminação pública na
viela localizada na divisa dos bairros Jardim Paris e Vila Nossa Senhora de Fátima.
ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
2.178/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir canteiro na rotatória da
Rua Hermínio Joaquim dos Remédios, próximo ao CAIC.
2.179/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir canteiro na rotatória da
Rua Vicente Ernesto de Lucca, na confluência com as Ruas Adalberto Dias Bogado, Noboru Endo
e Antônio Bonifácio.
2.180/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando à
instalação de semáforo na confluência da Avenida Dr. Altino Arantes com a Rua Cardoso Ribeiro.
ÉDER JÚLIO MOTA
2.181/17 - Requer informações, junto à SAE, sobre a possibilidade de se enviar anexo à
conta de água informativo de conscientização a respeito da poda de árvores e retirada de
galhadas.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
2.182/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se firmar convênio e/ou realizar
parcerias para implantação de melhorias na Associação Defensora dos Animais de Ourinhos ADAO.

INDICAÇÕES:
APARECIDO LUIZ
1.002/17 - Solicita operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Ana Beltrami Costa "Anita" - Jardim Industrial.
1.003/17 - Solicita operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Aristides Lemes
Trindade.
1.004/17 - Solicita instalação de iluminação pública em concha acústica da Praça Miguel
Mofarrej.
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ÉDER JÚLIO MOTA
1.005/17 - Solicita operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Eufêmia Canizela
Saladini.
1.006/17 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua José
Vendramini.
APARECIDO LUIZ
1.007/17 - Solicita implantação de lombofaixa ou redutor de velocidade defronte à Associação
de Moradores de Bairros da Vila São Luiz.
CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA
1.008/17 - Solicita a instalação de semáforo no cruzamento das Ruas Profa. Josefa Cubas da
Silva e João Alexandre - Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB).
ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
1.009/17 - Solicita, junto à Secretaria Municipal de Saúde, melhorias na iluminação pública
externa da UBS "Dr. Hélio Migliari" - Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante.
1.010/17 - Solicita, junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano,
melhorias na iluminação pública defronte à UBS "Dr. Hélio Migliari" - Núcleo Habitacional Padre
Eduardo Murante.
1.011/17 - Solicita, junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano,
reforma na calçada defronte ao portão de entrada da UBS "Dr. Hélio Migliari" - Núcleo Habitacional
Padre Eduardo Murante.
1.012/17 - Solicita, junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano,
pintura de sinalização de solo para cadeirante e idoso defronte ao portão de entrada da UBS "Dr.
Hélio Migliari" - Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante.
1.013/17 - Solicita, junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano,
limpeza em boca de lobo localizada na esquina das Ruas do Expedicionário e Lopes Trovão.
CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA
1.014/17 - Solicita a implantação de vagas para estacionamento em 45º em torno da UBS
"Dr. Hélio Migliari" - Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB).
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
1.015/17 - Solicita operação “tapa-buracos” em toda a extensão da Vila Sá.
1.016/17 - Solicita pintura de sinalização de solo em toda a extensão do Jardim Europa.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
1.017/17 - Solicita a realização de estudos visando à sinalização de solo no cruzamento do
24T - Jardim Ouro Verde.
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CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
1.018/17 - Solicita pintura de sinalização de solo em toda a extensão do Jardim Vale Verde.
1.019/17 - Solicita pintura de sinalização de solo em toda a extensão do Jardim Ouro Verde.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
1.020/17 - Solicita operação "tapa-buracos" no cruzamento do 24T - Jardim Ouro Verde.
1.021/17 - Solicita melhorias no asfalto da Rua Antônio Dirceu Chierentin - Jardim Flórida.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.022/17 - Solicita corte de árvore na Rua Rubens de Moraes, defronte ao nº 250 - Jardim
São Carlos.
1.023/17 - Solicita reperfilamento ou recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua
Maria de Paula Leite Moraes - Jardim Anchieta.
1.024/17 - Solicita a instalação de balanção de concreto na Rua Antônio Raposo Tavares,
defronte ao nº 117 - Jardim dos Bandeirantes.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI / ÉDER JÚLIO MOTA
1.025/17 - Solicita a instalação de academia ao ar livre no Ginásio Municipal de Esportes
José Maria Paschoalick "Monstrinho".
RAQUEL BORGES SPADA
1.026/17 - Solicita reforma no Centro Cultural Tom Jobim.
1.027/17 - Solicita manutenção adequada na parte elétrica do Centro Cultural Tom Jobim.
APARECIDO LUIZ
1.028/17 - Solicita reforma e manutenção de sanitário público na Praça Ítalo Ferrari, na Vila
Odilon, para que possa ser utilizado pela comunidade.
1.029/17 - Solicita a construção de campo de futebol suíço em área verde do Jardim Flórida.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
1.030/17 - Solicita recapeamento asfáltico ou operação “tapa-buracos” em toda a extensão da
Rua Alice Teixeira de Oliveira - Jardim Santa Fé IV.
1.031/17 - Solicita operação “tapa-buracos” na Rua Otoni Felipe Soares, entre a Avenida
Domingos Camerlingo Caló e a Rua Padre Rui Cândido da Silva - Vila Musa.
1.032/17 - Solicita operação “tapa-buracos” na Rua Augusto Paschoal, entre a Avenida
Domingos Camerlingo Caló e a Rua Padre Rui Cândido da Silva - Vila Musa.
CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA
1.033/17 - Solicita manutenção em passeio público ao redor da EMEF "Prof. Jorge Herkrath" Parque Pacheco Chaves.
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EDVALDO LÚCIO ABEL
1.034/17 - Solicita roçada e limpeza nos terrenos de toda a extensão da Rua Rubem Ribeiro
de Moraes.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
1.035/17 - Solicita pintura de sinalização de solo em toda a extensão do Jardim São
Domingos.
RAQUEL BORGES SPADA
1.036/17 - Solicita operação “tapa-buracos” na Rua Vicentino Diego Robles Godoy - Parque
Pacheco Chaves.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
1.037/17 - Solicita pintura de sinalização de solo em toda a extensão do Jardim São Carlos.
1.038/17 - Solicita pintura de sinalização de solo em toda a extensão do Jardim Santa Fé.
1.039/17 - Solicita pintura de sinalização de solo em toda a extensão da Vila Moraes.
1.040/17 - Solicita pintura de sinalização de solo em toda a extensão da Vila Adalgisa.
1.041/17 - Solicita pintura de sinalização de solo em toda a extensão da Vila Sândano.
CÍCERO DE AQUINO
1.042/17 - Solicita a instalação de placas de sinalização (Proibido Animais) na pista de
caminhada/trilha verde da Avenida Horácio Soares - Jardim Paulista.
1.043/17 - Solicita recapeamento asfáltico ou operação “tapa-buracos” na Rua Prof. Paulo
Prado Garcia, a partir do nº 146 - Jardim Paulista.
CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA
1.044/17 - Solicita melhorias no escoamento de águas pluviais na Avenida Domingos
Camerlingo Caló, nas proximidades da EE "Dalton Morato Villas Boas".
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
1.045/17 - Solicita operação “tapa-buracos” na Rua Rui Barbosa – Vila Sá.
1.046/17 - Solicita operação “tapa-buracos” na Rua Roberto Pícoli - Conjunto Habitacional
Orlando Quagliato.
1.047/17 - Solicita operação “tapa-buracos” na Rua Cristóvão Colombo – Vila Sá.
1.048/17 - Solicita melhorias na iluminação pública e instalação de redutor de velocidade na
Rodovia Mello Peixoto, em trecho que dá acesso ao campus da Universidade Estadual Paulista
"Júlio de Mesquita Filho" – UNESP.
ÉDER JÚLIO MOTA
1.049/17 - Solicita limpeza de boca de lobo na Rua Silva Jardim, debaixo do pontilhão da
linha férrea.
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1.050/17 - Solicita a realização de reperfilamento asfáltico na Rua Lázaro Oliveira Lima, em
trecho do NEI “Nhandeara” até o nº 25.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
1.051/17 - Solicita pintura de sinalização de solo em todas as ruas onde foram efetuadas
operações “tapa-buracos”, reperfilamento ou recapeamento asfáltico, no Município.
ÉDER JÚLIO MOTA
1.052/17 - Solicita a realização de fresagem (cascalho asfáltico) na Estrada do Ribeirão
Grande.
ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
1.053/17 - Solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Moacir Cassiolato.
1.054/17 - Solicita recapeamento asfáltico na Rotatória Anuar Haddad, próximo ao Fórum.
1.055/17 - Solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua João Bond.
1.056/17 - Solicita pintura de sinalização de solo em toda a extensão da Rua João Galdino
Martins - Vila São Luiz.
1.057/17 - Solicita pintura de sinalização de solo na Rotatória Anuar Haddad, próximo ao
Fórum.
1.058/17 - Solicita pintura de sinalização de solo (PARE) na Rua Pedro Alexandre, no
cruzamento com a Rua Milton de Abreu.
1.059/17 - Solicita pintura de sinalização de solo na confluência das Ruas Euclides da Cunha
e Dom Pedro I.
1.060/17 - Solicita regularização na pintura de sinalização de solo na passagem em nível da
Avenida Presidente Goulart.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.061/17 - Solicita pintura e sinalização de solo em todas as ruas e cruzamentos do Jardim
Guaporé.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE / ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
1.062/17 - Solicita melhorias asfálticas em todas as ruas da Vila Margarida.

MOÇÕES:
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
99/17 - De pesar pelo falecimento do Sr. João Miguel de Souza.
ÉDER JÚLIO MOTA
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100/17 - De congratulações ao belíssimo trabalho investigativo da Polícia Civil de Santa Cruz
do Rio Pardo, sobre o desvio milionário dos cofres públicos da Prefeitura Municipal de Santa Cruz
do Rio Pardo, cuja equipe de trabalho envolvida está sob o comando do Delegado Dr. Paulo
Roberto Cecatto.

PROJETOS DE LEI :
ABEL DINIZ FIEL
40/17 - Altera a Lei nº 678, de 21 de maio de 1965, que dispõe sobre condições e requisitos
para o reconhecimento de utilidade pública a entidade privada, modificada pelas Leis nºs 4.017, de
21 de maio de 1997, e 6.092, de 9 de junho de 2014.
41/17 - Dispõe sobre denominação de via pública (Rua Josino Teodoro de Faria).
Secretaria da Câmara Municipal, em 07 de junho de 2017.

ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
PRESIDENTE
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