ATA DA TRIGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA – SEGUNDO ANO LEGISLATIVO
DA DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
OURINHOS – ESTADO DE SÃO PAULO.
Presidência do Sr.: Alexandre Araujo Dauage
Vice-Presidente: Alexandre Florencio Dias
Secretários: Anísio Aparecido Felicetti e Éder Júlio Mota
Ao décimo dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, às dezenove horas e
vinte e cinco minutos, no Edifício Waldemar Leonídio Ambrozim, localizado na Rua
do Expedicionário n°. 1.550, Jardim Matilde, na cidade de Ourinhos, Estado de São
Paulo, reuniu-se a Câmara Municipal de Ourinhos em sua Trigésima Sessão
Ordinária do presente Ano Legislativo sob a presidência o Senhor Alexandre Araujo
Dauage. Feita a chamada, verificou-se a presença dos Senhores Vereadores: Abel
Diniz Fiel, Alexandre Araujo Dauage, Alexandre Florencio Dias, Anísio
Aparecido Felicetti, Aparecido Luiz, Ariovaldo de Almeida Silva, Caio César de
Almeida Lima, Carlos Alberto Costa Prado, Cícero de Aquino, Éder Júlio Mota,
Edvaldo Lúcio Abel, Flávio Luís Ambrozim, Mário Sérgio Pazianoto, Raquel
Borges Spada e Salim Mattar (quinze Vereadores presentes). Havendo número
legal, o Senhor Presidente declarou aberta a presente Sessão Ordinária. Por questão
de ordem, o Sr. Vereador Abel Diniz Fiel solicitou um minuto de silêncio pelo
falecimento do jovem Tiago. Por questão de ordem fez o uso da palavra o Senhor
Vereador Cícero de Aquino. Por questão de ordem, o Sr. Vereador Alexandre
Florencio Dias solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento de Lipe Canizela.
Em seguida, o Sr. Presidente colocou em votação a Ata da 29ª. Sessão Ordinária de
2018, APROVADA por unanimidade. O Sr. Presidente informou aos Senhores
Vereadores, que está aberta a inscrição para o uso da palavra no expediente, devendo
ser realizada junto ao Primeiro Secretário. Informou também, que para o uso da
palavra livre para explicação pessoal, a inscrição deverá ser solicitada junto ao
Primeiro Secretário até o término do intervalo regimental ou, na sua ausência, até o
início da Ordem do Dia. A seguir, o Primeiro Secretário realizou a leitura do resumo
dos demais ofícios recebidos: Ofícios provenientes da PREFEITURA MUNICIPAL
em resposta ao Requerimento nº. 2.023/2018 do Vereador Alexandre Araujo Dauage;
Requerimentos nº. s 1.983 e 1.988/2018 do Vereador Aparecido Luiz; Requerimento
nº. 1.977/2018 do Vereador Caio César de Almeida Lima; Requerimentos nº. s 1.811,
1.815, 1.902, 1.924, 1.925, 1.962, 1.989, 1.990, 1.995, 1.997, 2.002 e 2.041/2018 do
Vereador Carlos Alberto Costa Prado; Requerimentos nº. s 1.964 e 1.972/2018 do
Vereador Cícero de Aquino; Requerimentos nº. s 1.950 e 2.022/2018 do Vereador
Éder Júlio Mota; Requerimentos nº. s 1.899, 1.900, 1.901, 1.903, 1.954, 1.955, 1.956,
1.969, 2.043 e 2.044/2018 do Vereador Edvaldo Lúcio Abel; Requerimentos nº. s
1.951, 2.011, 2.013, 2.020, 2.052 e 2.058/2018 do Vereador Mário Sérgio Pazianoto;
Requerimentos nº. s 1.985, 2.031 e 2.038/2018 da Vereadora Raquel Borges Spada.
Os ofícios que foram lidos ficarão à disposição dos Senhores Vereadores na secretaria

da casa. O Senhor Presidente comunicou que foram apresentadas à mesa as seguintes
matérias: Projeto de Lei nº 60/2018 de procedência do Vereador Carlos Alberto
Costa Prado que dispõe sobre a destinação de percentual da receita arrecadada com a
cobrança de multas de trânsito no âmbito do Município para a Associação Mirim de
Ourinhos e Serviço de Integração de Meninas (AMO-SIM), e dá outras providências.
Projeto de Lei Complementar nº. 24/2018 de autoria do Senhor Prefeito Municipal
que revoga a Lei Complementar nº. 923, de 29 de dezembro de 2015, que dispõe
sobre a doação de área em favor da ACE - Associação Comercial e Empresarial de
Ourinhos e dá outras providências. Projeto de Lei Complementar nº. 25/2018 de
iniciativa do Chefe do Executivo que altera dispositivo da Lei Complementar nº. 475,
de 22 de junho de 2006, alterada pela Lei Complementar nº. 976, de 20 de dezembro
de 2017 e Lei Complementar nº. 994, de 19 de julho de 2018, que dispõe sobre nova
reestruturação do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos da Prefeitura Municipal
de Ourinhos e dá outras providências. As matérias anunciadas serão encaminhadas às
comissões competentes para a elaboração dos respectivos pareceres conforme
preceitua o regimento interno. A seguir, o Sr. Presidente solicitou ao Primeiro
Secretário que realizasse a leitura dos requerimentos apresentados à mesa:
Requerimentos do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 2.129/18 - Requer
informações sobre a possibilidade de se destinar parte dos valores arrecadados com
multas de trânsito no Município para manutenção da AMO-SIM, de forma que
possam realizar campanhas orientativas e preventivas em combate a acidentes de
trânsito, junto a pedestres e motoristas, e aumentar o número de jovens e adolescentes
na associação. 2.130/18 - Requer informações a respeito dos estudos já realizados, no
ano de 2018, para a implantação da guarda municipal em nosso Município, bem
como se já existe uma estimativa de prazo para a sua implantação. 2.131/18 - Requer
informações a respeito dos motivos pelos quais os exames de ressonância magnética
estão sendo realizados na cidade de Tupã, a mais de 150 quilômetros de distância de
nosso Município. Requerimentos do Vereador Aparecido Luiz: 2.132/18 - Requer
informações sobre a possibilidade de se construir praça em área verde na Rua
Osvaldo Godinho Sant'anna, defronte ao nº 92 - Jardim Paris. 2.133/18 - Requer
informações sobre a possibilidade de se instalar academia da saúde no Jardim
Nazareth. 2.134/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir cancha
de bocha na Associação de Moradores de Bairros do Conjunto Residencial de
Interesse Social Itajubi. 2.135/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se
construir cancha de bocha na Associação de Moradores de Bairros do Jardim Santos
Dumont. 2.136/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir cancha
de bocha na Associação de Moradores de Bairros do Parque Pacheco Chaves.
2.137/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar manutenção na
academia da saúde do Parque Pacheco Chaves. 2.138/18 - Requer informações sobre
a possibilidade de se realizar manutenção na academia da saúde do Jardim Itamaraty.
Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 2.139/18 - Requer informações
sobre as providências adotadas e planejadas, visando aumentar a acessibilidade das
pessoas com deficiência. 2.140/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se
criar um projeto de revitalização de todas as associações de moradores de bairros do
Município. 2.141/18 - Requer informações ao Corpo de Bombeiros de Ourinhos

sobre a possibilidade de se enviar relatório contendo os alvarás de todos os próprios
públicos e alugados da Prefeitura Municipal. 2.142/18 - Requer informações sobre a
possibilidade de se disponibilizar no site da Prefeitura Municipal o cronograma de
recolhimento de galhadas, entulhos e outros serviços em geral. Requerimentos do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 2.143/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a
Indicação n° 283/2018, que solicita a substituição da iluminação pública, por
lâmpadas de LED, na rotatória de acesso à Vila Brasil e ao Núcleo Habitacional Asise
Chequer Nicolau (CDHU), entre outros. 2.144/18 - Requer informações sobre a
possibilidade de se construir unidade básica de saúde ou unidade de saúde da família
no Residencial Recanto dos Pássaros III. 2.145/18 - Requer informações sobre a
possibilidade de se construir creche no Residencial Recanto dos Pássaros III.
Requerimentos do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 2.146/18 - Requer
informações sobre a possibilidade de se instalar bebedouro de água potável e
refrigerada em todos os postos e unidades de saúde. 2.147/18 - Requer informações
sobre a possibilidade de se investir na revitalização da área verde na EMEF "Profa.
Jandira Lacerda Zanoni". Requerimentos do Vereador Carlos Alberto Costa
Prado: 2.148/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar exames
laboratoriais e de imagem no Município, a fim de evitar que munícipes tenham que se
deslocar para outras cidades. 2.149/18 - Requer informações sobre a possibilidade de
se realizar uma maior divulgação do programa "Esporte Para Todos", bem como dos
locais onde estará sendo executado e suas modalidades esportivas. 2.150/18 - Requer
informações sobre a possibilidade de se executar o programa "Cidade Viva" na Vila
Margarida e nos bairros adjacentes. Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio
Abel: 2.151/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar o Projeto
do Observatório Social, diminuindo a Taxa de Fiscalização de 85 para 9 itens,
facilitando o entendimento da cobrança para as empresas ourinhenses. 2.152/18 Requer informações sobre a possibilidade de se trocar radares fixos de locais com
baixo índice de acidentes por várias lombofaixas, conforme sugestão do Observatório
Social de Ourinhos. 2.153/18 - Requer informações a respeito da justificativa do
atraso na entrega das apostilas do SESI aos alunos da rede municipal em 60 dias após
o início do ano letivo, em 2017 e 2018, um material que custa em torno de R$
360.000,00 por bimestre. 2.154/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se
realizar projeto que incentive e facilite a participação das empresas do Município nas
licitações, pois 75% das empresas ganhadoras de licitação são de outras cidades ou
até mesmo de outros estados. Requerimentos do Vereador Éder Júlio Mota:
2.155/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se disponibilizar um
professor para ensinar coreografia para os idosos que participarão do JORI - Jogos
Regionais do Idoso. 2.156/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se
disponibilizar um terreno para a construção da Vila Dignidade. Requerimento do
Vereador Alexandre Araujo Dauage: 2.157/18 - Requer informações sobre a
possibilidade de se instituir a Casa do Parto no Município, que deverá fornecer
serviços públicos para toda região e classe social, tais como, atendimento integral à
saúde da mulher, oferecendo um pré-natal adequado, nutricionista, atividades
educativas para estimular o vínculo com o recém-nascido, e o mais importante o
incentivo à amamentação exclusiva. Requerimento do Vereador Mário Sérgio

Pazianoto: 2.158/18 - Requer informações sobre a possibilidade de instalar lixeiras
com tampas ao longo das pistas de caminhada e ciclovias de Ourinhos.
Requerimento do Vereador Aparecido Luiz: 2.159/18 - Requer informações sobre
a possibilidade de se instalar iluminação pública em área institucional com pista de
caminhada localizada entre a Avenida Presidente Dr. Getúlio Vargas e a Rua Ricardo
Otero. Requerimento do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 2.160/18 - Requer
informações sobre a possibilidade de se construir abertura no canteiro central da
Avenida Luiz Saldanha Rodrigues, 2.560, defronte à CPJ - Central de Polícia
Judiciária, destinado exclusivamente ao retorno de viaturas policiais em situações de
emergência. Requerimento do Vereador Aparecido Luiz: 2.161/18 - Requer
informações sobre a possibilidade de se instalar bebedouro em área institucional com
pista de caminhada localizada entre a Avenida Presidente Dr. Getúlio Vargas e a Rua
Ricardo Otero. Requerimentos da Vereadora Raquel Borges Spada: 2.162/18 Requer informações sobre a possibilidade de se realizar parceria com o CR - Centro
de Ressocialização -, visando utilizar os jovens na limpeza no Cemitério Municipal.
2.163/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando
mudar o sentido da sinalização de (PARE) na Rua Adolfo Galileu, para que seja nas
ruas transversais, bem como reforço na pintura. 2.164/18 - Requer informações sobre
a possibilidade de se revitalizar a Praça Melo Peixoto, visando a passagem dos 100
anos de Ourinhos, realizando o plantio de flores coloridas e de pleno sol.
Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 2.165/18 - Requer
informações sobre a possibilidade de se rebaixar as guias defronte à UBS "Região
Oeste", na Rua Vereador Felismino Vieira - Jardim São Judas Tadeu -, permitindo o
estacionamento no local. 2.166/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se
construir creche no Jardim São Judas Tadeu. 2.167/18 - Requer informações sobre a
possibilidade de urgentes reparos no emissário de esgoto da Rua Stella Maria Toloto Jardim Josefina. 2.168/18 - Requer informações sobre a possibilidade de urgentes
providências quanto aos alagamentos ocorridos nos dias de chuva na Rua Masaichi
Nishiyama - Conjunto Residencial Cezira Sândano Migliari. 2.169/18 - Requer
informações sobre a possibilidade de se disponibilizar atendimento odontológico na
UBS "Região Oeste" - Jardim São Judas Tadeu. Os requerimentos lidos serão
apreciados no presente expediente. Logo após, o Segundo Secretário realizou a leitura
das Indicações apresentadas: Indicações do Vereador Anísio Aparecido Felicetti:
1.868/18 - Solicita poda de árvore e limpeza na calçada no entorno do Seminário
Josefino Nossa Senhora de Guadalupe, nas Ruas Monteiro Lobato, Amazonas, Pará e
Don José Marello - Vila Perino. 1.869/18 - Solicita a substituição da iluminação
pública por lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua José Neves de Oliveira e da
Avenida José Marques de Souza. 1.870/18 - Solicita a substituição da iluminação
pública por lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Ulysses Guimarães e da
Avenida Arnaldo da Silva. 1.871/18 - Solicita a substituição da iluminação pública
por lâmpadas de LED em toda a extensão das Ruas Duque de Caxias e Jornalista
Heron Domingues. 1.872/18 - Solicita a substituição da iluminação pública por
lâmpadas de LED em toda a extensão da das Ruas Maria de Paula Leite Moraes e
Argemiro Batista das Neves. Indicações do Vereador Mário Sérgio Pazianoto:
1.873/18 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico nas imediações do

Terminal Rodoviário Urbano de Passageiros de Ourinhos "Lúcio Manoel de
Carvalho". 1.874/18 - Solicita a retirada, com urgência, dos entulhos da demolição do
antigo prédio do posto de fiscalização da Rodovia Mello Peixoto. Indicações do
Vereador Éde Júlio Mota: 1.875/18 - Solicita melhorias na iluminação pública do
final da Rua Dr. Caio Mizubuti – Vila Soares. 1.876/18 - Solicita melhorias na
iluminação pública do final da Rua Inelcino José de Oliveira – Vila Soares.
Indicação do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.877/18 - Solicita a
substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua
Mário Furini. Indicações do Vereador Éde Júlio Mota: 1.878/18 - Solicita a
continuação da pintura da ciclovia na Avenida Jacinto Ferreira de Sá. 1.879/18 Solicita a implantação de lombofaixa na Rua Gaspar Ricardo, defronte ao Velório São
Benedito. Indicação do Vereador Aparecido Luiz: 1.880/18 - Solicita roçada e
limpeza em área institucional com pista de caminhada localizada entre a Avenida
Presidente Dr. Getúlio Vargas e a Rua Ricardo Otero. Indicações da Vereadora
Raquel Borges Spada: 1.881/18 - Solicita a substituição da iluminação pública por
lâmpadas de LED em toda a extensão do Núcleo Habitacional Padre Eduardo
Murante (COHAB). 1.882/18 - Solicita a retirada de entulhos na Rua Benedito
Ignácio Pires, defronte ao nº 835 - Jardim Flórida. 1.883/18 - Solicita a implantação
de lombofaixa ou redutor de velocidade, bem como, se possível, um radar na Avenida
Conselheiro Rodrigues Alves, em frente ao nº 121 (Colégio COC). Indicações do
Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 1.884/18 - Solicita repintura da sinalização de
solo (PARE), bem como da faixa de pedestres, em todos os cruzamentos no entorno
da Santa Casa de Misericórdia. 1.885/18 - Solicita pintura demarcatória, proibindo
estacionar, defronte à nova sede da Igreja Universal, próxima à Praça Henrique
Tocalino - Centro. Indicação do Vereador Cícero de Aquino: 1.886/18 - Solicita
troca da tampa de bueiro localizado próximo ao cruzamento das Ruas Floriano
Peixoto e Duque de Caxias. Indicação do Vereador Anísio Aparecido Felicetti:
1.887/18 - Solicita a realização de fresagem (cascalho asfáltico) na Rua Joaquim
Gomes da Silva, paralela à UBS "Região Oeste" - Jardim São Judas Tadeu. As
indicações que acabam de ser lidas serão encaminhadas a quem de direito para as
providências que solicitam. Dando continuidade, o Segundo Secretário realizou a
leitura das Moções apresentadas: Moção do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 199/18
- De congratulações e aplausos à empresa Sangex Construções Ltda, pela qualidade
nos serviços prestados, há anos, à população ourinhense. Moção dos Vereadores
Anísio Aparecido Felicetti e Mário Sérgio Pazianoto: 200/18 - De congratulações e
aplausos à Empresa Auto Ônibus Manoel Rodrigues, pela aquisição de 12 novos
ônibus, que serão utilizados no atendimento à população do Município e região.
Moção dos Vereadores Anísio Aparecido Felicetti e Éder Júlio Mota: 201/18 - De
congratulações à Santa Casa de Misericórdia de Ourinhos, pela inauguração da área
ampliada com novas vagas na Unidade de Terapia Intensiva. Moção da Vereadora
Raquel Borges Spada: 202/18 - De congratulações ao Professor Paulo Alexandre
Crispim, professor de karatê no Ginásio Municipal de Esportes José Maria
Paschoalick “Monstrinho”, que realiza o projeto de karatê no 31° Batalhão da Polícia
Militar. Moções do Vereador Éder Júlio Mota: 203/18 - De congratulações e
aplausos ao Sr. Sérgio Gasperoto, membro do Conselho Municipal do Idoso, pela

reeleição no dia 31 de agosto para continuar integrando o Conselho Estadual do Idoso
no próximo biênio. 204/18 - De congratulações e aplausos à Rádio Piratininga de
Piraju, pela realização da 16ª Super Copa Piratininga Regional de Futebol, nas
categorias sub-11, 13 e 15. 205/18 - De congratulações ao Pastor Edvaldo Moreira,
pelo aniversário de 79 anos completados no dia 7 de setembro. 206/18 - De
congratulações ao Pastor Pastor Dorival Gonçalves de Morais, pelo aniversário de 78
anos completados no dia 7 de setembro. As moções de congratulações lidas serão
deliberadas no presente expediente na forma regimental. Por questão de ordem, o
Senhor Vereador Edvaldo Lúcio Abel solicitou que a votação e a discussão dos
requerimentos fossem feitas de forma globalizada, salvo algum destaque a ser
solicitado pelos Senhores Vereadores. Atendendo a questão de ordem do Vereador
Edvaldo Lúcio Abel, o Sr. Presidente colocou em deliberação do plenário o pedido,
APROVADO por unanimidade. O Vereador Alexandre Florencio Dias fez pedido de
destaque do requerimento nº. 2.131/18. Não havendo mais pedidos de destaques de
requerimentos, o Senhor Presidente colocou em discussão os Requerimentos de nº.s
2.129 a 2.169/2018 e as Moções nº.s 199 a 206/2018, com exceção do requerimento
destacado. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Anísio Aparecido
Felicetti, Mário Sérgio Pazianoto, Edvaldo Lúcio Abel, Ariovaldo de Almeida Silva,
Aparecido Luiz, Éder Júlio Mota, Flávio Luís Ambrozim, Abel Diniz Fiel e
Alexandre Florencio Dias. Por questão de ordem, o Vereador Alexandre Florêncio
Dias solicitou a retirada de destaque do requerimento nº. 2.131/2018. Ninguém mais
querendo fazer uso da palavra, os requerimentos e moções foram colocados em
votação, APROVADOS por unanimidade. A seguir, fizeram o uso da palavra na
tribuna livre os Senhores Vereadores Caio César de Almeida Lima, Edvaldo Lúcio
Abel e Raquel Borges Spada. Findo o horário do expediente, o Sr. Presidente
suspendeu a sessão para o intervalo regimental. Reaberta a sessão, o Senhor
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. Em
seguida, o Primeiro Secretário realizou nova chamada dos Senhores Vereadores para
verificação do quórum regimental: Abel Diniz Fiel, Alexandre Araujo Dauage,
Alexandre Florencio Dias, Anísio Aparecido Felicetti, Aparecido Luiz, Ariovaldo
de Almeida Silva, Caio César de Almeida Lima, Carlos Alberto Costa Prado,
Cícero de Aquino, Éder Júlio Mota, Edvaldo Lúcio Abel, Flávio Luís Ambrozim,
Mário Sérgio Pazianoto, Raquel Borges Spada e Salim Mattar (quinze
Vereadores presentes). Havendo número legal, foi colocado em discussão o Projeto
de Lei nº 51/2018 de iniciativa do Vereador Aparecido Luiz que dispõe sobre
denominação de próprio municipal (Praça Mauro Aparecido Minucci – "Cido").
Ninguém querendo fazer uso da palavra foi colocado em votação, APROVADO por
unanimidade. O Sr. Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei nº 53/2018 de
autoria do Vereador Aparecido Luiz que dispõe sobre denominação de via pública
(Rua João Carlos Gnand “Sargento Gnand”). Ninguém querendo fazer uso da palavra
foi colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Na sequência, foi colocado
em discussão o Projeto de Lei nº 55/2018 proveniente do Vereador Aparecido Luiz
que dispõe sobre denominação de próprio municipal (Praça José Minucci - "Bicuia
Taxista"). Ninguém querendo fazer uso da palavra foi colocado em votação,

APROVADO por unanimidade. Em seguida, foi colocado em dicussão o Projeto de
Lei nº 56/2018 oriundo do Vereador Aparecido Luiz que dispõe sobre denominação
de via pública (Rua Elza Maria de Barros Souza). Ninguém querendo fazer uso da
palavra foi colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Logo após, o Sr.
Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei Complementar nº. 03/2018 do
Prefeito Municipal. Por questão de ordem, o Senhor Vereador Edvaldo Lúcio Abel
solicitou ao plenário o adiamento da discussão e votação ao Projeto de Lei
Complementar nº. 03/2018 do Prefeito Municipal por cinco sessões ordinárias. Foi
colocado em votação o pedido do vereador, APROVADO por unanimidade. Não
havendo mais matérias a serem apreciadas na Ordem do Dia e nenhum orador inscrito
para fazer o uso da palavra para explicação pessoal, o Senhor Presidente comunicou
que, para dar cumprimento ao Requerimento nº. 1.865/2018 de convocação do
Superintendente da SAE, o Senhor Marcelo Simoni Pires, a sessão dará continuidade
com a audiência pública. Não havendo mais nada a tratar na presente sessão, o Sr.
Presidente agradeceu a proteção de Deus e a presença de todos e declarou encerrada
esta Trigésima Sessão Ordinária. Para constar o que ocorreu, lavrou-se o 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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