CÂMARA MUNICIPAL DE PEDREIRA
ESTADO DE SÃO PAULO

LIVRO DE ATA DAS SESSÕES
18ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA – EM 21 DE OUTUBRO DE 2019.
Presidente – Dr. JAYRO GOUVEIA GOULART FILHO
1° Secretário – JOSÉ LUIS NIERI
Aos 21 (vinte e um) dias do mês de outubro, do exercício de 2019 (dois mil e
dezenove), na Sala das Sessões “Vereador Dario Gomes de Oliveira”, foi realizada a
18ª (décima oitava) SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA. Determinado pelo
Presidente a realização da chamada e tendo sido a mesma executada, constataram-se
as seguintes presenças:- ANTONIO FERMINO FILHO, ANTONIO GANZAROLLI
FILHO, CRISTIANO ALEX ELIAS, Dr. JAYRO GOUVEIA GOULART FILHO, JOSÉ
LUIS NIERI, MARCELO DONIZETE DUÓ, MÁRCIA REGINA LIMA GALVÃO e
MÁRIO WILSON FRATTA. Aberta a Sessão, na forma regimental, pelo Presidente, o
mesmo deu início à fase destinada ao EXPEDIENTE, inicialmente deu ciência ao
Plenário sobre o REQUERIMENTO DE LICENÇA do vereador JOSÉ CARLOS DA
SILVA – Requerendo a concessão de licença médica a contar de 07 de outubro de 2019
a 02 de fevereiro de 2020. Colocado em discussão ninguém querendo fazer uso da
palavra foi colocado em votação tendo sido Aprovado por unanimidade dos
presentes. Em seguida o Presidente comunicou o suplente de vereador PASCHOAL
APARECIDO LONER, o qual se encontrava presente à sessão, que o mesmo terá
quinze (15) dias para apresentar a documentação e tomar posse posteriormente ao
cargo de vereador. Após, iniciou-se pela deliberação das Atas: Ata da 17ª Sessão
Legislativa Ordinária, realizada no dia 07 de outubro de 2019; colocada em discussão
a respectiva ata, ninguém se manifestando a respeito, foi posta em votação, obtendose o seguinte resultado:- APROVADA por unanimidade. Em seguida, foi dado ciência
do EXPEDIENTE RECEBIDO DO PREFEITO MUNICIPAL, encaminhando às
Comissões Competentes:- PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 03/19 – Inclui
dispositivo na Lei Complementar Municipal nº 2.425, de 30 de dezembro de 2003 e dá
outras providências. (CONTÉM REQUERIMENTO DE URGÊNCIA ESPECIAL);
PROJETO DE LEI Nº 104/19 – Dispõe sobre a alteração do Anexo II – Quadro de
Provimento em Comissão da Lei Municipal nº 3.917/19 e dá outras providências;
PROJETO DE LEI Nº 105/19 – Dispõe sobre a criação de crédito adicional especial no
valor de R$ 310.000,00 (trezentos e dez mil reais) e a criação de crédito adicional
suplementar no valor de R$ 1.147.000,00 (um milhão, cento e quarenta e sete mil
reais); PROJETO DE LEI Nº 106/19 – Dispõe sobre a alteração dos anexos II e III da
Lei nº 3.673, de 23 de outubro de 2017 – Plano Plurianual para o Quadriênio de
2018/2021 e a alteração dos anexos V e VI da Lei nº 3.776, de 13 de junho de 2018 – Lei
de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2019. Em seguida, foi dada ciência do
EXPEDIENTE RECEBIDO DOS SENHORES VEREADORES, encaminhando às
Comissões Competentes:- PROJETO DE LEI Nº 103/19 – SR. CRISTIANO ALEX
ELIAS – Autoriza a Prefeitura a fornecer Merenda Escolar durante o período de férias
ou recesso escolar aos alunos da Rede Pública e dá outras providências. EXPEDIENTE
RECEBIDO DE DIVERSOS - OFICIOS: Cópia nas Tribunas dos Senhores Vereadores.
Após, foram deliberados os seguintes REQUERIMENTOS:- REQUERIMENTO Nº
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101/19 – SR. JOSÉ LUIS NIERI – Solicitando informações ao Prefeito Municipal de
Pedreira sobre matéria publicada no site oficial da Prefeitura Municipal de Pedreira
pelo DICOM – Departamento de Imprensa e Comunicação sobre a tomada de preços
nº 09/2018 – Processo Licitatório nº 68/2018 – Objeto, execução de serviços de
recapeamento asfáltico e sinalização viária em diversas ruas do Bairro Vila Canesso.
Colocado em discussão ninguém querendo fazer uso da palavra foi colocado em
votação, tendo sido Aprovado por unanimidade. REQUERIMENTO Nº 102/19 – SR.
MÁRIO WILSON FRATTA – Solicitando informações ao Prefeito Municipal sobre a
Secretaria Municipal de Saúde. Colocado em discussão ninguém querendo fazer uso
da palavra foi colocado em votação, tendo sido Aprovado por unanimidade.
REQUERIMENTO Nº 103/19 – SRS. JOSÉ LUIS NIERI, MÁRIO WILSON FRATTA
e DR. JAYRO GOUVEIA GOULART FILHO – Solicitando informações ao Prefeito
Municipal a respeito da Prefeitura Municipal manter contrato com a Empresa “A
Gêmeos a Assessoria e Terceirização LTDA”. Colocado em discussão o vereador
CRISTIANO ALEX ELIAS de pronunciou (com início em 06:14 e término em 10:52) o
vereador JOSÉ LUIS NIERI se pronunciou (com início em 10:56 e término em 13:38) o
Presidente DR. JAYRO GOUVEIA GOULART FILHO se pronunciou (com início em
13:43 e término em 15:28) o vereador MARCELO DONIZETE DUÓ solicitou para
estar assinando em conjunto o Requerimento e se dispôs a fazer parte dos trabalhos
futuros, ninguém mais querendo fazer uso da palavra foi colocado em votação, tendo
sido Aprovado por unanimidade. REQUERIMENTO Nº 104/19 – SR. JOSÉ LUIS
NIERI – Solicitando informações ao Prefeito Municipal sobre o Processo Licitatório nº
04/2018 – Pregão 04/2018. Colocado em discussão o vereador JOSÉ LUIS NIERI se
pronunciou com aparte do vereador CRISTIANO ALEX ELIAS e do Presidente DR.
JAYRO GOUVEIA GOULART FILHO os quais solicitaram estar assinando juntos a
proposição (com início em 16:21 e término em 17:07) ninguém mais querendo fazer
uso da palavra foi colocado em votação, tendo sido Aprovado por unanimidade.
REQUERIMENTO Nº 105/19 – SR. MÁRIO WILSON FRATTA – Solicitando
informações ao Prefeito Municipal sobre os motivos de não ter sido realizada a
mudança do local designado para carga e descarga localizado na Rua Antonio Pedro,
defronte à Farmácia Santa Rosa. Colocado em discussão ninguém querendo fazer uso
da palavra foi colocado em votação, tendo sido Aprovado por unanimidade.
REQUERIMENTO Nº 106/19 – SR. MÁRIO WILSON FRATTA – Solicitando
informações ao Prefeito Municipal sobre a Secretaria Municipal de Esportes. Colocado
em discussão ninguém querendo fazer uso da palavra foi colocado em votação, tendo
sido Aprovado por unanimidade. REQUERIMENTO Nº 107/19 – SR. MÁRIO
WILSON FRATTA – Solicitando informações ao Prefeito Municipal sobre o plantão
da Central de Ambulâncias. Colocado em discussão ninguém querendo fazer uso da
palavra foi colocado em votação, tendo sido Aprovado por unanimidade.
REQUERIMENTO Nº 108/19 – SR. MÁRIO WILSON FRATTA – Solicitando
informações ao Prefeito Municipal sobre a concessão e controle das férias dos
servidores que atuam na área de saúde do município. Colocado em discussão
ninguém querendo fazer uso da palavra foi colocado em votação, tendo sido
Aprovado por unanimidade. REQUERIMENTO Nº 109/19 – SR. MÁRIO WILSON
FRATTA – Solicitando informações ao Prefeito Municipal sobre a realização de
pavimentação asfáltica das Ruas Leonilda M. Cabrelli, Tadeu Crepaldi e Joaquim
Martins Barroso. Colocado em discussão ninguém querendo fazer uso da palavra foi
colocado em votação, tendo sido Aprovado por unanimidade. REQUERIMENTO Nº
110/19 – SR. MÁRIO WILSON FRATTA – Solicitando ao Prefeito Municipal sobre
número e quais os eventos que foram realizados pela Prefeitura Municipal de Pedreira
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na Concha Acústica, localizada na Praça Angelo Ferrari, centro da cidade nos anos de
2017, 2018 e 2019. Colocado em discussão ninguém querendo fazer uso da palavra foi
colocado em votação, tendo sido Aprovado por unanimidade. Na sequência tendo
sido aprovada a autorização para que o vereador CRISTIANO ALEX ELIAS
apresenta-se mais dois requerimentos, os mesmo foram inclusos na Pauta (com início
em 21:21 e término em 24:35): REQUERIMENTO Nº 111/19 – SR. CRISTIANO
ALEX ELIAS – Solicitando informações ao SAAE sobre o contrato da Autarquia SAAE
com a Empresa Nova Fonte EPP Soluções e Logística. Colocado em discussão
ninguém querendo fazer uso da palavra foi colocado em votação, tendo sido
Aprovado por unanimidade. REQUERIMENTO Nº 112/19 – SR. CRISTIANO ALEX
ELIAS – Solicitando informações ao Prefeito Municipal sobre os motivos pelos quais
os caminhões adquiridos pelo Poder Público para a coleta de lixo ainda encontram-se
parados junto ao pátio da Central Municipal de Saúde. Colocado em discussão
ninguém querendo fazer uso da palavra foi colocado em votação, tendo sido
Aprovado por unanimidade. Em seguida, foi dado ciência das seguintes
INDICAÇÕES, encaminhando-as aos setores competentes:- INDICAÇÃO Nº 119/19 –
SR. MÁRIO WILSON FRATTA – Solicitando a implantação de uma faixa de
pedestres defronte ao prédio que abriga a sede da Associação Comercial de Pedreira
no Jardim Triunfo; INDICAÇÃO Nº 120/19 – SR. MÁRIO WILSON FRATTA –
Solicitando a implantação de duas lombadas na extensão da Rua João Luiz Alvarenga,
localizada no Bairro Vale Verde; INDICAÇÃO Nº 121/19 – SR. MÁRIO WILSON
FRATTA – Solicitando a implantação de uma lombofaixa na Avenida Dr. Silvio de
Aguiar Maya, nas proximidades do Centro de Eventos Monsenhor Nilo Romano
Corsi; INDICAÇÃO Nº 122/19 – SR. MÁRIO WILSON FRATTA – Solicitando a
implantação de duas lombadas e sinalização de trânsito na Rua Felício Ferrari. Em
seguida passou-se a deliberar as MOÇÕES DE PESAR, encaminhadas às famílias
enlutadas: MOÇÃO Nº 136/19 – SR. ANTONIO FERMINO FILHO e demais
vereadores – Consignam em Ata, Votos de pesar pelo falecimento da Senhora Olinda
Recanelli Marinelli; MOÇÃO Nº 137/19 – SR. CRISTIANO ALEX ELIAS e demais
vereadores – Consignam em Ata, Votos de pesar pelo falecimento do Senhor Ademir
Batista dos Santos. Após, passou-se a deliberar as MOÇÕES DIVERSAS: MOÇÃO Nº
138/19 – SR MARCELO DONIZETE DUÓ – Consigna em Ata, Votos de
Congratulações aos novos Conselheiros Tutelares: Lúcia Rosa da Silva, Rafaela
Cristina Delphino, Fernando Augusto Policarpo, Marcela Azevedo Franco de Godoy e
Gilson Ricardo Barreto, que estarão iniciando as atividades junto ao órgão no período
de 2020 a 2024. Colocada em discussão o vereador CRISTIANO ALEX ELIAS solicitou
a possibilidade de assinar junto e ninguém mais querendo fazer uso da palavra, foi
colocada em votação tendo sido Aprovada por unanimidade. MOÇÃO Nº 139/19 –
DR. JAYRO GOUVEIA GOULART FILHO – Consigna em Ata, Votos de Apoio à
reivindicação apresentada pela Câmara Municipal da Estância Hidromineral de Serra
Negra/SP junto ao Excelentíssimo Presidente da República – Jair Messias Bolsonaro,
Presidente da Câmara dos Deputados – Rodrigo Maia, Presidente do Senado Federal –
Davi Alcolumbre, para que os membros das Polícias Municipais (Guardas Municipais)
também sejam incluídos na categoria da “Aposentadoria Especial na PEC da Reforma
da Previdência”. Colocada em discussão o Presidente DR. JAYRO GOUVEIA
GOULART FILHO se pronunciou (com início em 28:17 e término em 28:32) ninguém
mais querendo fazer uso da palavra, foi colocada em votação tendo sido Aprovada
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por unanimidade. MOÇÃO Nº 140/19 – SR. JOSÉ LUIS NIERI – Consigna em Ata,
Votos de Congratulações ao Jovem da Comunidade Católica Missão Athos 2 – Lucas
Eduardo Machado, como reconhecimento público pelo lançamento do Livro: “Onde
está teu coração?”. Colocada em discussão e ninguém querendo fazer uso da palavra,
foi colocada em votação tendo sido Aprovada por unanimidade. Após, foi dado
ciência das seguintes CORRESPONDÊNCIAS: Do PROERD – Policia Militar SP,
convidando para solenidade de encerramento dos JOGOS PROERD 2019; Da
Assessoria de Vereadores, encaminhando relatório de uso do veículo oficial mês de
setembro/2019; Da Câmara Municipal de Serra Negra, encaminha cópias das
MOÇÕES DE APELO conforme especifica; Da Câmara dos Deputados – dep. Campos
Machado, encaminha cópia de Proposta de Emenda Constitucional conforme
especifica, da Câmara Municipal, Da Mesa da Câmara Municipal convite para
participação do 11º Concurso de Redação. Após iniciou-se a fase destinada a
PALAVRA LIVRE: O vereador inscrito CRISTIANO ALEX ELIAS se pronunciou (com
início em 31:55 e término em 40:16). Não havendo mais vereadores inscritos, o
Presidente comunicou que havia inscrito para a TRIBUNA LIVRE: Senhor
PASCHOAL APARECIDO LONER, o qual assinou o Termo de Responsabilidade e
Comprometimento para tratar sobre o assunto “Convocação para assumir o cargo de
vereador”, porém o mesmo dispensou o uso da palavra. Após o Presidente informou
que o tempo destinado ao Expediente havia se encerrado, passando diretamente para
a ORDEM DO DIA desta Sessão, deliberando os PROJETOS EM REQUERIMENTO
DE URGÊNCIA ESPECIAL: PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 03/19 – Inclui
dispositivo na Lei Complementar Municipal nº 2.425, de 30 de dezembro de 2003 e dá
outras providências. Colocado em votação o Requerimento de Urgência Especial,
ninguém querendo fazer uso da palavra foi colocado em votação tendo sido
Aprovado, em seguida foram colocados em discussão os Pareceres Favoráveis das
Comissões Permanentes e ninguém querendo fazer uso da palavra foram colocados
em votação, tendo sido Aprovados por unanimidade, em seguida colocou-se em
discussão o mérito do Projeto de Lei Complementar nº 03/19, ninguém mais querendo
fazer uso da palavra foi colocado em votação tendo sido Aprovado em 1º turno de
votação por unanimidade. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 08/19 – Dispõe sobre a
Constituição de Comissão de Representação, nos termos que especifica. Colocado em
discussão o vereador MARCELO DONIZETE DUÓ se pronunciou (com início em
45:26 e término em 46:19) ninguém mais querendo fazer uso da palavra foi colocado
em votação o Requerimento de Urgência Especial, tendo sido Aprovado, em seguida
foram colocados em discussão os Pareceres Favoráveis das Comissões Permanentes e
ninguém querendo fazer uso da palavra foram colocados em votação, tendo sido
Aprovados por unanimidade, em seguida colocou-se em discussão o mérito do
Projeto de Resolução nº 08/19, o Presidente DR. JAYRO GOUVEIA GOULART
FILHO informou que por força de artigo constante do Projeto a Sessão Ordinária do
dia 04 de novembro de 2019, passará a ser realizada em 06 de novembro de 2019,
ninguém mais querendo fazer uso da palavra foi colocado em votação tendo sido
Aprovado por unanimidade. Após passou-se a deliberar os PROJETOS EM
REDAÇÃO FINAL: PROJETO DE LEI Nº 91/19 – PREFEITO MUNICIPAL - Dispõe
sobre a regulamentação da prestação do serviço de transporte remunerado privado
individual de passageiros por aplicativos baseados na internet no município de
Pedreira, e dá outras providências. Colocada em discussão o vereador JOSÉ LUIS
NIERI se pronunciou (com início em 49:32 e término em 49:38) e ninguém mais
querendo fazer uso da palavra foi colocado em votação, tendo sido a Redação Final ao
Projeto de Lei nº 91/19 Aprovada em 2º turno de votação por unanimidade.
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PROJETO DE LEI Nº 93/19 – PREFEITO MUNICIPAL - Dispõe sobre a alteração do
§ 2º e criação do § 6º, do artigo 11 da Lei 3.820 de 18 de outubro de 2018. Colocada em
discussão o vereador JOSÉ LUIS NIERI usando a palavra apresentou Requerimento
de Retirada de pauta de votação (com inicio em 50:10 e término em 50:48), colocado
em votação o Requerimento de Pedido de retirada do PROJETO DE LEI Nº 93/19, foi
o mesmo Aprovado por unanimidade. Em seguida passou-se a deliberar os
PROJETOS EM VOTAÇÃO ÚNICA: ANTEPROJETO DE LEI Nº 02/19 – SR.
MARCELO DONIZETE DUÓ – Dispõe sobre a obrigatoriedade de manutenção de
psicólogo escolar para atuar às famílias, corpo docente, discente, direção e equipe
técnica, nas escolas de ensino infantil e fundamental no município de Pedreira e dá
outras providências. Em seguida foram colocados em discussão os Pareceres
Favoráveis das Comissões Permanentes e ninguém querendo fazer uso da palavra
foram colocados em votação, tendo sido Aprovados por unanimidade, em seguida
colocou-se em discussão o mérito do Anteprojeto de Lei nº 02/19, o vereador
MARCELO DONIZETE DUÓ se pronunciou (com início em 52:23 e término em
53:00) ninguém mais querendo fazer uso da palavra foi colocado em votação tendo
sido Aprovado por unanimidade. Em seguida passou-se a deliberar os PROJETOS
EM 1º TURNO DE VOTAÇÃO: PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 02/19 –
PREFEITO MUNICIPAL - Altera dispositivos da Lei Complementar Municipal nº
2.425, de 30 de dezembro de 2003 e dá outras providências. Em seguida foram
colocados em discussão os Pareceres Favoráveis das Comissões Permanentes e
ninguém querendo fazer uso da palavra foram colocados em votação, tendo sido
Aprovados por unanimidade, em seguida colocou-se em discussão o mérito do
Projeto de Lei Complementar nº 02/19, ninguém querendo fazer uso da palavra foi
colocado em votação tendo sido Aprovado em 1º turno por unanimidade. PROJETO
DE LEI Nº 92/19 – SR. ANTONIO GANZAROLLI FILHO – Denomina a Rotatória
localizada na Avenida Wanderley José Vicentini, que dá acesso à Ponte Rodolfo
Arrenius Elias, com o nome de “Rotatória Companheiro Mário Leonardi”. Em seguida
foram colocados em discussão os Pareceres Favoráveis das Comissões Permanentes e
ninguém querendo fazer uso da palavra foram colocados em votação, tendo sido
Aprovados por unanimidade, em seguida colocou-se em discussão o mérito do
Projeto de Lei nº 92/19, ninguém mais querendo fazer uso da palavra foi colocado em
votação tendo sido Aprovado em 1º turno por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº
94/19 – PREFEITO MUNICIPAL - Autoriza o Poder Executivo a contribuir
mensalmente com o Consórcio Intermunicipal do Circuito das Águas Paulista na
forma e valores que menciona e dá outras providências correlatas. Em seguida foram
colocados em discussão os Pareceres Favoráveis das Comissões Permanentes e
ninguém querendo fazer uso da palavra foram colocados em votação, tendo sido
Aprovados por unanimidade. Colocado em discussão o vereador CRISTIANO ALEX
ELIAS usando a palavra se pronunciou (com inicio em 56:15 e término em 01:03:22) o
vereador JOSÉ LUIS NIERI apresentou Requerimento de Retirada de Pauta do
Projeto de Lei nº 04/19 com aparte do vereador CRISTIANO ALEX ELIAS (com início
em 01:03:23 e término em 01:05:56), após fora colocado em votação o Requerimento de
Retirada do PROJETO DE LEI Nº 94/19, tendo o mesmo sido Aprovado por
unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 98/19 – PREFEITO MUNICIPAL - Altera o
anexo I – Quadro de Cargos de Provimento Efetivo da Prefeitura Municipal – da Lei
1.765, de 28/09/94, e modificações posteriores, em especial as Leis nºs: 1.884, de
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22/05/96; 2.019, de 28/04/1998, alterada pela Lei nº 2.035, de 05/11/2002; 2.223, de
09/08/2001; 2.256, de 20/11/2001; 2.627, de 21/09/2006; 2.671, de 13/02/2007; 2.772,
de 12/02/2008; 3.015, de 18/03/2010 e 3.907/19, de 04/07/2019, conforme especifica.
Em seguida foram colocados em discussão os Pareceres Favoráveis das Comissões
Permanentes e ninguém querendo fazer uso da palavra foram colocados em votação,
tendo sido Aprovados por unanimidade, em seguida colocou-se em discussão o
mérito do Projeto de Lei nº 98/19, o vereador CRISTIANO ALEX ELIAS se
pronunciou (com início em 01:07:33 e término em 01:08:51) o vereador JOSÉ LUIS
NIERI se pronunciou (com início em 01:09:03 e término em 01:09:46) ninguém mais
querendo fazer uso da palavra foi colocado em votação tendo sido Aprovado em 1º
turno por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 99/19 – SR. CRISTIANO ALEX ELIAS
– Dispõe sobre o transporte de animais domésticos de pequeno porte em veículos de
transporte público. Antes das votações o vereador CRISTIANO ALEX ELIAS usando a
palavra apresentou Requerimento de Retirada de pauta de votação (com inicio em
01:10:35 e término em 01:10:51), colocado em votação o Requerimento de Retirada do
PROJETO DE LEI Nº 99/19, foi o mesmo Aprovado por unanimidade. PROJETO DE
LEI Nº 100/19 – PREFEITO MUNICIPAL - Dispõe sobre a criação de crédito
adicional suplementar no valor de R$ 580.000,00 (quinhentos e oitenta mil reais).
PROJETO DE LEI Nº 101/19 – PREFEITO MUNICIPAL - Dispõe sobre a alteração
dos anexos II e III da Lei nº 3.673, de 23 de outubro de 2017 – Plano Plurianual para o
Quadriênio de 2018/2021 e a alteração dos anexos V e VI da Lei nº 3.776, de 13 de
junho de 2018 – Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2019. Em seguida
foram colocados em discussão os Pareceres Favoráveis das Comissões Permanentes
aos PROJETOS DE LEI Nºs 100 e 101/2019 e ninguém querendo fazer uso da palavra
foram colocados em votação em conjunto, tendo sido Aprovados por unanimidade,
em seguida colocou-se em discussão em conjunto o mérito dos Projeto de Lei nº 100 e
101/19, ninguém mais querendo fazer uso da palavra foram colocados em votação
conjunta tendo sido Aprovados ambos os Projetos de Lei em 1º turno por
unanimidade. Encerrando-se a deliberação dos projetos constantes em pauta, iniciouse a fase destinada a EXPLICAÇÃO PESSOAL: o vereador inscrito CRISTIANO ALEX
ELIAS se pronunciou (com início em 01:12:32 e término em 01:13:26) o Presidente DR.
JAYRO GOUVEIA GOULART FILHO se pronunciou (com início em 01:13:32 e
término em 01:14:36), não havendo mais inscritos, encerrou-se a Explicação Pessoal.
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. 23 /2019.
ATA APROVADA NA 19ª SESSÃO ORDINÁRIA
EM 06/11/2019.
Dr. JAYRO GOUVEIA GOULART FILHO
Presidente
JOSÉ LUIS NIERI
1º Secretário
ANTONIO GANZAROLLI FILHO
2º Secretário
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