CÂMARA MUNICIPAL DE PEDREIRA
ESTADO DE SÃO PAULO

LIVRO DE ATA DAS SESSÕES
15ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA – EM 03 DE OUTUBRO DE 2016.
Presidente – Cristiano Alex Elias – “Em Exercício”
1° Secretário – Luis Henrique Araujo

Aos 3 (três) dias do mês de outubro, do exercício de 2016 (dois mil e dezesseis), na
Sala das Sessões “Presidente Tancredo de Almeida Neves”, foi realizada a 15ª (décima
quinta) SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA. Determinado pelo Presidente em
exercício – Vereador Cristiano Alex Elias – a feitura da chamada e tendo sido a mesma
executada, constataram-se as seguintes presenças:- ALESSANDRO LUÍS DE GODOY,
ANTONIO GANZAROLLI FILHO, CRISTIANO ALEX ELIAS, Dr. JAYRO GOUVEIA
GOULART FILHO, JOSÉ LUIS NIERI, LUIS HENRIQUE ARAUJO, MANOEL SOUSA
OLIVEIRA e MARCELO CESAR DANTAS CELLOTO. Aberta a Sessão, na forma
regimental, pelo Presidente em exercício, o mesmo deu início à fase destinada ao
Expediente, deliberando a ATA da 14ª (décima quarta) Sessão Legislativa Ordinária realizada no dia 19 (dezenove) de setembro de 2016. Colocada em discussão a
respectiva ata, ninguém se manifestando a respeito, foi posta em votação, obtendo-se
o seguinte resultado:- Aprovada por unanimidade dos presentes (estando ausente o
Vereador José Luiz Serra). Em seguida, foi dado ciência do Expediente recebido do
Prefeito Municipal, encaminhando às Comissões Competentes:- PROJETO DE LEI
Nº 38/16 – Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Pedreira para o exercício
de 2017; PROJETO DE LEI Nº 39/16 – Dispõe sobre a alteração dos anexos da Lei nº
3.374, de 14 de novembro de 2013 – Plano Plurianual para o Quadriênio de 2014/2017
e Lei nº 3.581, de 25 de agosto de 2016 – Lei de Diretrizes Orçamentárias para o
exercício de 2017 – compatibilização com a Lei Orçamentária Anual para o exercício
de 2017; PROJETO DE LEI Nº 40/16 – Institui o Plano de Cargos, Carreiras e
Vencimentos dos Servidores da Guarda Municipal de Pedreira – SP e dá outras
providências; PROJETO DE LEI Nº 41/16 – Dispõe sobre a alteração dos anexos II e
III da Lei nº 3.374, de 14 de novembro de 2013 – Plano Plurianual para o quadriênio de
2014/2017 e a alteração dos anexos V e VI – da Lei nº 3.519, de 18 de junho de 2015 –
Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2016; PROJETO DE LEI Nº 42/16
– Dispõe sobre a criação de crédito adicional suplementar no valor de R$ 200.000,00
(duzentos mil reais) e dá outras providências; PROJETO DE LEI Nº 43/16 – Autoriza
o Executivo a conceder subvenção social às entidades do Município que especifica,
nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias e artigo 26, da Lei de Responsabilidade
Fiscal (SAMUCA); PROJETO DE LEI Nº 44/16 – Autoriza o Executivo a conceder
subvenção social às entidades do Município que especifica, nos termos da Lei de
Diretrizes Orçamentárias e artigo 26, da Lei de Responsabilidade Fiscal (S.O.S);
PROJETO DE LEI Nº 45/16 – Autoriza o Executivo a conceder subvenção social às
entidades do Município que especifica, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias
e artigo 26, da Lei de Responsabilidade Fiscal (APAE); PROJETO DE LEI Nº 46/16 –
Autoriza o Executivo a conceder subvenção social às entidades do Município que
especifica, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias e artigo 26, da Lei de
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Responsabilidade Fiscal (LAR DOS VELHOS); PROJETO DE LEI Nº 47/16 – Autoriza
o Executivo a conceder subvenção social às entidades do Município que especifica,
nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias e artigo 26, da Lei de Responsabilidade
Fiscal (NÚCLEO DA 3ª IDADE); PROJETO DE LEI Nº 48/16 – Autoriza o Executivo a
conceder subvenção social às entidades do Município que especifica, nos termos da
Lei de Diretrizes Orçamentárias e artigo 26, da Lei de Responsabilidade Fiscal
(CARISMA); PROJETO DE LEI Nº 49/16 – Autoriza o Executivo a conceder
subvenção social às entidades do Município que especifica, nos termos da Lei de
Diretrizes Orçamentárias e artigo 26, da Lei de Responsabilidade Fiscal
(ASSOCIAÇÃO DOS VIOLEIROS DE PEDREIRA); PROJETO DE LEI Nº 50/16 –
Autoriza o Executivo a conceder subvenção social às entidades do Município que
especifica, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias e artigo 26, da Lei de
Responsabilidade Fiscal (ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES PORTADORES DE
SILICOSE DE PEDREIRA); PROJETO DE LEI Nº 51/16 – Autoriza o Executivo a
conceder subvenção social às entidades do Município que especifica, nos termos da
Lei de Diretrizes Orçamentárias e artigo 26, da Lei de Responsabilidade Fiscal
(CORPORAÇÃO MUSICAL SANTANA); PROJETO DE LEI Nº 52/16 – Autoriza o
Executivo a conceder subvenção social às entidades do Município que especifica, nos
termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias e artigo 26, da Lei de Responsabilidade
Fiscal (GRUPO DE ESCOTEIROS ÁGUAS CORRENTES); e PROJETO DE LEI Nº
53/16 – Autoriza o Executivo a conceder subvenção social às entidades do Município
que especifica, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias e artigo 26, da Lei de
Responsabilidade Fiscal (ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE
AMANHÃ - AEHA). Após, foi dado ciência do Expediente apresentado pelos
Senhores Vereadores, encaminhando às Comissões Competentes:- PROJETO DE LEI
Nº 37/16 – Vereador Manoel Sousa Oliveira – Dispõe sobre denominação de Creche
Municipal, situada no Distrito Industrial Américo Pieri, com o nome de “Professora
Walkyria Thomazini Cavicchia”, conforme especifica. Em seguida, o Presidente em
exercício comunicou que cópia de ofícios recebidos e de interesse dos Senhores
Vereadores já havia sido disponibilizada na tribuna de cada Vereador. Após, deu
ciência da INDICAÇÃO Nº 139/16 – do Vereador Manoel Sousa Oliveira – solicitando
a construção de uma lombada na Rua Paulo Bordignon, defronte à Mercearia do
Medeiros, no Jardim Marajoara, encaminhando-a ao setor competente. Após, foi dado
ciência das seguintes MOÇÕES DE PESAR, encaminhando-as às famílias enlutadas:Do Vereador José Luiz Serra e demais Vereadores - nº 226/16 - consignam em ata,
votos de pesar pelo falecimento da Senhora Maria Aparecida da Silva; do Vereador
José Luiz Serra e demais Vereadores - nº 227/16 - consignam em ata, votos de pesar
pelo falecimento do Senhor Izair Casagrandi; do Vereador José Luiz Serra e demais
Vereadores - nº 228/16 - consignam em ata, votos de pesar pelo falecimento da
Senhora Aparecida Ferreira de Souza; do Vereador José Luiz Serra e demais
Vereadores - nº 229/16 - consignam em ata, votos de pesar pelo falecimento do Senhor
Romeu Baseio; do Vereador Dr. Jayro Gouveia Goulart Filho e demais Vereadores - nº
230/16 - consignam em ata, votos de pesar pelo falecimento da Senhora Carmem
Silveira de Lima; do Vereador Dr. Jayro Gouveia Goulart Filho e demais Vereadores nº 231/16 - consignam em ata, votos de pesar pelo falecimento da criança Natieli
Aparecida da Silva; do Vereador Dr. Jayro Gouveia Goulart Filho e demais
Vereadores - nº 232/16 - consignam em ata, votos de pesar pelo falecimento da
Senhora Celina de Campos Leme Amorim; do Vereador José Luiz Serra e demais
Vereadores - nº 233/16 - consignam em ata, votos de pesar pelo falecimento do Senhor
Antonio Fabrin; do Vereador José Luiz Serra e demais Vereadores - nº 234/16 Página 2
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consignam em ata, votos de pesar pelo falecimento do Senhor Hugo Carlos Piva; do
Vereador José Luiz Serra e demais Vereadores - nº 235/16 - consignam em ata, votos
de pesar pelo falecimento do Senhor Dionísio de Mattos; e do Vereador José Luiz
Serra e demais Vereadores - nº 236/16 - consignam em ata, votos de pesar pelo
falecimento do Senhor Alceu Bonetto. Após, foi dado ciência das seguintes
correspondências encaminhadas a esta Casa Legislativa:- Do Senhor Ricardo Ferrareto
– apresentando 3 (três) requerimentos aos Senhores Vereadores referente à construção
das Barragens Pedreira e Duas Pontes; do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação – informando sobre a liberação de recursos financeiros (Comunicado nº
CM177394/2016); dos Presidentes do Rotary Club de Pedreira e da Loja Maçônica Fé,
Esperança e Caridade – convidando para o 8º (oitavo) Encontro de Fuscas de Pedreira
no próximo dia 23 (vinte e três) de outubro de 2016; e da Câmara Municipal de
Paulínia – encaminhando cópia da Moção nº 65/16 referente à liberação imediata da
composição sintética fosfoetanolamina aos pacientes de câncer. Também foi
comunicado que se encontrava à disposição dos Senhores Vereadores o Balancete da
Receita e Despesa da Prefeitura Municipal de Pedreira referente ao mês de julho/2016,
bem como o Relatório de Uso do Veículo Oficial da Câmara Municipal de Pedreira
referente ao mês de setembro/2016. Encerrando-se as correspondências, iniciou-se à
fase da Palavra Livre. O Vereador MARCELO CESAR DANTAS CELLOTO, primeiro
inscrito, abordou sobre o resultado das Eleições 2016, desejando sucesso aos eleitos,
em especial ao Vereador Cristiano Alex Elias (manifestação consta com início em
15:23 e término em 23:40). O segundo inscrito, Vereador MANOEL SOUSA
OLIVEIRA, desejou sorte aos Vereadores reeleitos e agradeceu aos votos que obteve
nessas eleições, destacando em especial o Vereador Antonio Ganzarolli Filho
(manifestação consta com início em 23:48 e término em 25:54). O Vereador
ANTONIO GANZAROLLI FILHO, terceiro inscrito, também agradeceu pelos votos
recebidos e pela vitória alcançada, afirmando que a próxima Câmara deve trabalhar
junto com o Prefeito eleito (manifestação consta com início em 26:02 e término em
28:51). O Vereador JOSÉ LUIS NIERI dispensou a palavra. O quinto inscrito, Vereador
Dr. JAYRO GOUVEIA GOULART FILHO, também discorreu sobre o pleito eleitoral,
destacando sua maneira de trabalho e agradecendo pelo resultado obtido, bem como
abordou questões a serem tratadas no próximo mandato (manifestação consta com
início em 29:00 e término em 39:54). O Vereador ALESSANDRO LUÍS DE GODOY,
sexto inscrito, dispensou a palavra. O sétimo inscrito, Vereador CRISTIANO ALEX
ELIAS, também discorreu sobre o pleito eleitoral, abordando sobre sua campanha e
agradecendo aos seus amigos e pelos votos obtidos (manifestação consta com início
em 40:07 e término em 45:41). O último inscrito, Vereador LUIS HENRIQUE ARAUJO,
abordou sobre o pleito eleitoral, relatando as dificuldades enfrentadas no dia-a-dia da
campanha e afirmando que deixará o cargo sabendo que cumpriu com a missão
perante a sociedade, sendo aparteado pelos Vereadores MARCELO CESAR DANTAS
CELLOTO e JOSÉ LUIS NIERI (manifestação consta com início em 45:45 e término
em 59:45). Não havendo mais inscritos, o Presidente em exercício comunicou que o
tempo destinado ao Expediente havia se encerrado, passando diretamente para a
ORDEM DO DIA desta Sessão, sendo deliberado o Requerimento de Urgência
Especial, subscrito pelos Vereadores Manoel Sousa Oliveira, Antonio Ganzarolli Filho
e José Luis Nieri, solicitando a inclusão do Projeto de Lei nº 40/16 – do Prefeito
Municipal – Institui o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores da
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Guarda Municipal de Pedreira-SP e dá outras providências, em 1º turno de votação.
Colocado em discussão o requerimento de urgência especial, ninguém se
manifestando a respeito, foi posto em votação, sendo aprovado por unanimidade dos
presentes (estando ausente o Vereador José Luiz Serra). Desta forma, foi colocado em
deliberação o PROJETO DE LEI Nº 40/16 – do Prefeito Municipal – Institui o Plano de
Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores da Guarda Municipal de Pedreira-SP
e dá outras providências. Inicialmente foram solicitados verbalmente os pareceres das
Comissões Permanentes de Constituição, Justiça e Redação; e Orçamento, Finanças e
Contabilidade, os quais exararam parecer favorável. Colocado em discussão os
pareceres favoráveis das respectivas Comissões, ninguém se manifestando a respeito,
foram votados e aprovados por unanimidade dos presentes (estando ausente o
Vereador José Luiz Serra). Colocado em discussão o mérito do projeto, os Vereadores
MARCELO CESAR DANTAS CELLOTO, JOSÉ LUIS NIERI, MANOEL SOUSA
OLIVEIRA e Dr. JAYRO GOUVEIA GOULART FILHO expuseram suas posições a
respeito da matéria (discussão consta com início em 01:01:53 e término em 01:09:23).
Durante a discussão, o PRESIDENTE em exercício esclareceu que não estava
discutindo as matérias devido ao fato de ter assumido a Presidência e não ser
permitido de acordo com o Regimento Interno. Ninguém mais se manifestando a
respeito, foi posto em votação, obtendo-se o seguinte resultado:- APROVADO por
unanimidade dos presentes (estando ausente o Vereador José Luiz Serra) – em 1º
turno de votação. Em seguida, foram deliberados os seguintes projetos em votação
única:- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 02/16 – do Vereador Antonio
Ganzarolli Filho – Dispõe sobre outorga de Título de Cidadã Pedreirense a Senhora
Maria Luiza Maganha Bernardes, conforme especifica. Inicialmente foram colocados
em discussão os pareceres favoráveis das Comissões Permanentes. Ninguém se
manifestando a respeito, foram postos em votação, sendo aprovados por unanimidade
dos presentes (estando ausente o Vereador José Luiz Serra). Colocado em discussão o
mérito do projeto, ninguém se manifestando a respeito, foi posto em votação secreta,
obtendo-se o seguinte resultado:- 8 (oito) votos “sim” e 1 (uma) ausência. Desta forma,
o Presidente em exercício declarou APROVADO o Projeto de Decreto Legislativo nº
02/16. ANTEPROJETO DE LEI Nº 02/16 – do Vereador Antonio Ganzarolli Filho –
Autoriza a criação do “Memorial Monsenhor Nilo Romano Corsi” na Praça da Igreja
Matriz de Santana, em Pedreira. Inicialmente foram colocados em discussão os
pareceres favoráveis das Comissões Permanentes. Ninguém se manifestando a
respeito, foram postos em votação, sendo aprovados por unanimidade dos presentes
(estando ausente o Vereador José Luiz Serra). Colocado em discussão o mérito do
anteprojeto, o Vereador ANTONIO GANZAROLLI FILHO expôs sobre o projeto de
outorga de Título, bem como sobre a importância do anteprojeto. O Vereador Dr.
JAYRO GOUVEIA GOULART FILHO mencionou sobre o projeto que outorgou Título
a Senhora Maria Luiza Maganha Bernardes (discussão consta com início em 01:13:37
e término em 01:17:33). Ninguém mais se manifestando a respeito, foi posto em
votação, obtendo-se o seguinte resultado:- APROVADO por unanimidade dos
presentes (estando ausente o Vereador José Luiz Serra). Após, foi deliberado, em 2º
turno de votação, o PROJETO DE LEI Nº 30/16 – do Vereador Manoel Sousa Oliveira
– Dispõe sobre a denominação de rua com o nome de “Adalberto Carlotti”, conforme
especifica e dá outras providências. Colocado em discussão o mérito do projeto,
ninguém se manifestando a respeito, foi posto em votação, obtendo-se o seguinte
resultado:- APROVADO por unanimidade dos presentes (estando ausente o Vereador
José Luiz Serra). Em seguida, foram deliberados os seguintes projetos em 1º turno de
votação:- PROJETO DE LEI Nº 31/16 – Prefeito Municipal - Dispõe sobre a alteração
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dos anexos II e III da Lei nº 3.374, de 14 de novembro de 2013 – Plano Plurianual para
o Quadriênio de 2014/2017 e a alteração dos anexos V e VI – da Lei n° 3.519, de 18 de
junho de 2015 – Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2016. Inicialmente
foram colocados em discussão os pareceres favoráveis das Comissões Permanentes.
Ninguém se manifestando a respeito, foram postos em votação, sendo aprovados por
unanimidade dos presentes (estando ausente o Vereador José Luiz Serra). Colocado
em discussão o mérito do projeto, ninguém se manifestando a respeito, foi posto em
votação, obtendo-se o seguinte resultado:- APROVADO por unanimidade dos
presentes (estando ausente o Vereador José Luiz Serra) em 1º turno. PROJETO DE
LEI Nº 32/16 – Prefeito Municipal - Dispõe sobre a criação de crédito adicional
suplementar no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e dá outras providências.
Inicialmente foram colocados em discussão os pareceres favoráveis das Comissões
Permanentes. Ninguém se manifestando a respeito, foram postos em votação, sendo
aprovados por unanimidade dos presentes (estando ausente o Vereador José Luiz
Serra). Colocado em discussão o mérito do projeto, os Vereadores MARCELO CESAR
DANTAS CELLOTO, JOSÉ LUIS NIERI e MANOEL SOUSA OLIVEIRA
manifestaram-se a respeito (discussão consta com início em 01:20:48 e término em
01:23:42). Ninguém mais se manifestando a respeito, foi posto em votação, obtendo-se
o seguinte resultado:- APROVADO por unanimidade dos presentes (estando ausente
o Vereador José Luiz Serra) em 1º turno. PROJETO DE LEI Nº 33/16 – Prefeito
Municipal - Altera a redação do art. 67-A, da Lei Municipal nº 2.792, de 25 de março
de 2008. Inicialmente foi deliberada a Emenda nº 01/16 – Aditiva e Modificativa – de
autoria do Vereador Cristiano Alex Elias. Colocada em discussão, o Vereador
CRISTIANO ALEX ELIAS (Presidente em exercício) esclareceu sobre as alterações por
ele propostas na emenda (manifestação consta com início em 01:26:33 e término em
01:27:52). Ninguém mais se manifestando a respeito, foi posta em votação, sendo
aprovada por unanimidade dos presentes (estando ausentes os Vereadores Antonio
Ganzarolli Filho e José Luiz Serra). Após, foram colocados em discussão os pareceres
favoráveis das Comissões Permanentes. Ninguém se manifestando a respeito, foram
postos em votação, sendo aprovados por unanimidade dos presentes (estando
ausentes os Vereadores Antonio Ganzarolli Filho e José Luiz Serra). Colocado em
discussão o mérito do projeto, ninguém se manifestando a respeito, foi posto em
votação, obtendo-se o seguinte resultado:- APROVADO por unanimidade dos
presentes (estando ausente o Vereador José Luiz Serra) em 1º turno. PROJETO DE
LEI Nº 34/16 – Prefeito Municipal - Autoriza o Executivo a aumentar o valor da
Subvenção Social a Entidade como item 1 (Serviço de Obras Sociais), autorizada pela
Lei Municipal 3.541, de 17 de dezembro de 2015, conforme especificado. Inicialmente
foram colocados em discussão os pareceres favoráveis das Comissões Permanentes.
Ninguém se manifestando a respeito, foram postos em votação, sendo aprovados por
unanimidade dos presentes (estando ausente o Vereador José Luiz Serra). Colocado
em discussão o mérito do projeto, ninguém se manifestando a respeito, foi posto em
votação, obtendo-se o seguinte resultado:- APROVADO por unanimidade dos
presentes (estando ausente o Vereador José Luiz Serra) em 1º turno. PROJETO DE
LEI Nº 35/16 – Prefeito Municipal - Dispõe sobre aprovação especial de construções
irregulares e dá outras providências. Inicialmente foram colocados em discussão os
pareceres favoráveis das Comissões Permanentes. Ninguém se manifestando a
respeito, foram postos em votação, sendo aprovados por unanimidade dos presentes
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(estando ausente o Vereador José Luiz Serra). Colocado em discussão o mérito do
projeto, o Vereador MARCELO CESAR DANTAS CELLOTO expôs sua posição a
respeito da matéria e requereu a retirada do projeto da pauta desta Sessão. O
Vereador MANOEL SOUSA OLIVEIRA também expôs sua posição (discussão consta
com início em 01:31:25 e término em 01:35:37). Colocado em discussão o pedido de
retirada proposto pelo Vereador Marcelo Cesar Dantas Celloto, ninguém se
manifestando a respeito, foi posto em votação, sendo aprovado com o voto contrário
do Vereador Manoel Sousa Oliveira (estando ausente o Vereador Jose Luiz Serra).
Desta forma, o Presidente em exercício declarou que o Projeto de Lei nº 35/16 estava
RETIRADO da pauta desta Sessão. E PROJETO DE LEI Nº 36/16 – Prefeito Municipal
- Autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar por doação, imóvel que especifica,
sem ônus e encargos, para o Lar dos Velhos “Flamínio Maurício”. Inicialmente foram
colocados em discussão os pareceres favoráveis das Comissões Permanentes.
Ninguém se manifestando a respeito, foram postos em votação, sendo aprovados por
unanimidade dos presentes (estando ausente o Vereador José Luiz Serra). Colocado
em discussão o mérito do projeto, os Vereadores MARCELO CESAR DANTAS
CELLOTO, CRISTIANO ALEX ELIAS e MANOEL SOUSA OLIVEIRA manifestaramse sobre a matéria (discussão consta com início em 01:36:59 e término em 01:41:04).
Ninguém mais se manifestando a respeito, foi posto em votação, obtendo-se o
seguinte resultado:- APROVADO por unanimidade dos presentes (estando ausente o
Vereador José Luiz Serra) em 1º turno. Encerrando-se a deliberação dos projetos
constantes em pauta, iniciou-se a fase destinada a EXPLICAÇÃO PESSOAL. O
Vereador ANTONIO GANZAROLLI FILHO dispensou a palavra. O segundo inscrito,
Vereador MARCELO CESAR DANTAS CELLOTO agradeceu a presença de todos
(manifestação consta com início em 01:41:28 e término em 01:41:38). O Vereador
MANOEL SOUSA OLIVEIRA, terceiro inscrito, agradeceu a presença de todos e
discorreu sobre o Projeto de Lei nº 35/16 referente às construções irregulares
(manifestação consta com início em 01:41:43 e término em 01:43:13). O Vereador
JOSÉ LUIS NIERI dispensou a palavra. O quinto inscrito, Vereador Dr. JAYRO
GOUVEIA GOULART FILHO agradeceu a presença de todos, desejando ótima semana
(manifestação consta com início em 01:43:18 e término em 01:43:30). O Vereador
ALESSANDRO LUÍS DE GODOY, sexto inscrito, agradeceu a confiança nele
depositada, bem como a todos que colaboraram em sua campanha (manifestação
consta com início em 01:43:36 e término em 01:45:02). O último inscrito, Vereador
CRISTIANO ALEX ELIAS, discorreu sobre a sua alegria por ter sido reeleito, bem
como sobre a sua alegria e tristeza por presidir a Sessão. Também expôs sobre a sua
posição contrária ao Projeto de Lei nº 35/16 referente às construções irregulares
(manifestação consta com início em 01:45:07 e término em 01:49:47). Encerrando-se a
Explicação Pessoal e nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Sessão, na forma
regimental, do que, para constar, lavrou-se a presente Ata, que está gravada em sua
íntegra no CD nº. 19/2016.
ATA APROVADA NA 16ª SESSÃO ORDINÁRIA
EM 17/10/2016.

CRISTIANO ALEX ELIAS ALESSANDRO LUÍS DE GODOY MARCELO C. D. CELLOTO
Presidente em Exercício
1º Secretário “ad hoc”
2º Secretário
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