
Câmara Municipal de Américo Brasiliense 

ATA DA 47 SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMÉRICO 
BRASILIENSE, REALIZADA NO DIA 01 de ABRIL DE 2019. 

Presidente: MARLY LUZIA HELD PAVÃO 
1° Secretário: DIEGO RODRIGUES DE SOUZA 
2° Secretário: JOÃO ANTÔNIO DE MORAES NETO 

Ao primeiro dia do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, às dezoito horas e 

trinta minutos em sua sede na Sala de Sessões "Dr. Elias Leme da Costa", reuniu-se 

em Sessão Ordinária a Câmara Municipal de Américo Brasiliense. Feita a chamada, 

constatou-se a presença dos Vereadores: DIEGO RODRIGUES DE SOUZA, 

DIVALDO DE CAMARGO PEREIRA, JOÃO ANTÔNIO DE MORAES NETO, 

JOAQUIM APARECIDO NUNES, JOSÉ ROBERTO DE ANDRADE, LEANDRO 

HENRIQUE MORALLES, LUZIMAR ALVES DOS SANTOS, MÁRIO AUGUSTO DE 

CAMPOS, MARLY LUZIA HELD PAVÃO, ROBERTO RODRIGUES JOB, THIAGO 

VIEIRA LIMA, TRAJANO DE OLIVEIRA FILHO E ZÉLIA DO CARMO GRACINDO. 

Havendo número legal para a deliberação, a Sra. Presidente declarou: "Sob a 

proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos". Em seguida, a Senhora Presidente 

colocou a ata da Sessão anterior em votação. Ninguém se manifestando, foi 

aprovada a ata da Sessão anterior. EXPEDIENTE: Oficio recebido da Prefeitura 

Municipal de Américo Brasiliense, comunicando os repasses 

intergovernamentais do Governo Federal no período de 14/03/2019 a 

28/03/2019, no valor total de R$ 1.750.869,13 (um milhão, setecentos e cinquenta 

mil, oitocentos e sessenta e nove reais e treze centavos). Oficios recebidos da 

Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense, encaminhando respostas aos 

requerimentos de autoria dos Vereadores Leandro Henrique Moralles e João 

Antônio de Moraes Neto. INDICAÇÃO N° 059/2019 - LUZIMAR ALVES DOS 

SANTOS seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, solicitando de S/ Exa., entrar 

em entendimento com o setor competente, no sentido de fazer sinalização de solo 

na Rua Manoel Borba, em frente ao prédio da Prefeitura Municipal, para vaga de 

deficiente, criando assim mais duas vagas de estacionamento no referido local. 

INDICAÇÃO N° 070/2019 - LEANDRO HENRIQUE MORALLES seja oficiado ao 

Exmo. Sr. Prefeito Municipal, solicitando de S/Exa., entrar em entendimento com o 
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setor competente no sentido de realizar a limpeza do Recinto de Eventos "Basílio 

Quadrado". INDICAÇÃO N° 071/2019 - LUZIMAR ALVES DOS SANTOS seja 

oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, solicitando de S/ Exa., que divulgue o 

número de telefone do Departamento de Urbanismo - possibilitando que os 

munícipes tenha um canal direto com esse departamento para solicitação de 

retiradas de entulhos. INDICO ainda, que tal divulgação seja realizada por meio do 

Departamento de Comunicação. INDICAÇÃO N° 072/2019 - JOSÉ ROBERTO DE 

ANDRADE seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, solicitando de S/ Exa., 

entrar em entendimento com o setor competente, no sentido de melhorar a 

iluminação da praça do bairro jardim Vista Alegre. INDICAÇÃO N° 073/2019 - 

DIVALDO DE CAMARGO PEREIRA seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, 

solicitando de S/Exa. entrar em entendimento com o setor competente no sentido 

de reforçar a Indicação n° 003/2017, de autoria deste Vereador, e notificar os 

proprietários dos terrenos deste município para que realize a limpeza de mato e de 

entulho acumulado no imóvel. INDICO, outrossim, que a Prefeitura proceda com a 

limpeza do imóvel, quando o proprietário não realizar a conservação no prazo 

estipulado e que seja enviado para o mesmo uma taxa de cobrança pelo serviço 

executado. INDICAÇÃO N° 074/2019 - DIVALDO DE CAMARGO PEREIRA seja 

oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, solicitando de S/ Exa., entrar em 

entendimento com o setor competente, no sentido de efetuar podas na praça 

situada na entrada do Campo "Elias Leme da Costa", popularmente conhecido 

como Campo do Americano, localizado na Rua Emilia Galli. INDICAÇÃO N° 

075/2019 - DIVALDO DE CAMARGO PEREIRA seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito 

Municipal, solicitando de 5/Exa. entrar em entendimento com o setor competente 

no sentido de efetivar a poda de árvores e limpeza na Rua Manoel Borba, 

compreendido pelo trecho entre a Casa Reviver até a Rua Santa Catarina. 

INDICAÇÃO N° 076/2019 - MARLY LUZIA HELD PAVÃO seja oficiado ao Exmo. 

Sr. Prefeito Municipal, solicitando de 5/Exa. entrar em entendimentos com a 

Diretora de Cultura e Lazer, no sentido de que sejam tomadas providências 

visando a colocação de lixeiras na praça "Pedro de Toledo" para depósito do lixo 

descartável, em eventos comemorativos tal como os realizados no aniversário da 

cidade, bem como conscientização da preservação do local; e ainda que o som a 
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ser utilizado respeite o horário do culto da igreja evangélica que é das 8:00 às 9:30 

h., no domingo, com relação ao excesso de barulho. INDICAÇÃO N° 077/2019 - 

MARLY LUZIA HELD PAVÃO seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, 
solicitando de S/ Exa., entrar em entendimento com o setor competente, no sentido 
de ser encaminhado a esta Casa de Leis, um projeto de lei com a obrigatoriedade de 

constar no projeto de construção predial de demarcação de locais para plantio de 
árvores na calçada, disciplinando esse plantio de acordo com a metragem do 

terreno, bem como fazendo constar também a exigência de que o "habite-se" 
somente será concedido desde que comprovado o plantio das árvores, cujas mudas 
poderão ser fornecidas pelo Município ou cedidas pelos proprietários, e, neste 
último caso, deverão ser adequadas ao plantio em zona urbana. INDICAÇÃO N° 

079/2019 - LUZIMAR ALVES DOS SANTOS seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito 

Municipal, solicitando de S/ Exa., entrar em entendimento com o setor competente, 
no sentido de concretar os buracos junto as guias das sarjetas de toda a cidade 

para evitar o acúmulo de água, que são focos do mosquito da dengue. INDICAÇÃO 

N° 080/2019 - JOÃO ANTÔNIO DE MORAES NETO seja oficiado ao Exmo. Sr. 

Prefeito Municipal, solicitando de S/ Exa., entrar em entendimento com o setor 
competente, no sentido de providenciar a manutenção dos espaços de lazer 

(playground) de todas os Centros de Educação e Recreação (CER's) do município. 
INDICO ainda, que sejam instalados nos CER's sistemas de vigilância, com câmeras 

de monitoramento e alarmes. INDICAÇÃO N° 081/2019 - JOÃO ANTÔNIO DE 

MORAES NETO seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, solicitando de S/ 
Exa., entrar em entendimento com o setor competente, no sentido de providenciar, 
urgentemente, a manutenção e reforma do ônibus adquirido para transporte 
escolar intermunicipal e que esteve envolvido em acidente de trânsito, 

impossibilitando seu uso. INDICAÇÃO N° 082/2019 - LEANDRO HENRIQUE 

MORALLES seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, solicitando de S/Exa., 

entrar em entendimento com o setor competente no sentido de limpar a passagem 
que interliga os bairros Jardim Santa Terezinha e jardim Vista Alegre. INDICO 
ainda, que seja feita a manutenção da iluminação do local, visto que a mesma está 

precária, e tal passagem é utilizada por muitas pessoas, inclusive em horários 

noturnos. INDICAÇÃO N° 083/2019 - LEANDRO HENRIQUE MORALLES seja 
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oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, solicitando de S/Exa., entrar em 

entendimento com o setor competente no sentido de realizar a limpeza do campo 

municipal, localizado no bairro Jardim São Judas. INDICAÇÃO N° 084/2019 - 

JOÃO HENRIQUE MORALLES eja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, 

solicitando de S/ Exa., entrar em entendimento com o setor competente, no sentido 

de construir alambrado no muro da Escola Municipal de Ensino Fundamental 

(EMEF) "Doutor João Baptista Pereira de Almeida". INDICO ainda, que seja 

reconstruído o muro da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) 

"Professor Virgílio Gomes", visto que o mesmo foi demolido com a ampliação da 

unidade Básica de Saúde (UBS) "Doutor Cássio Moraes Alves". REQUERIMENTO 

N° 070/2019 - LUZIMAR ALVES DOS SANTOS seja oficiado ao Exmo. Sr. DIRCEU 

BRÁS PANO, DD. Prefeito Municipal, solicitando de S/Exa. para que entre em 

entendimento com o setor competente no sentido de informar à esta augusta Casa 

de Leis, qual foi o destino da emenda enviada pelo Exmo. Sr. Paulo Freire, DD. 

Deputado Federal, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), da proposta 

3600.1935082/01-800. REQUEIRO ainda, que para a comprovação da aquisição 

com tal recurso, seja enviado cópia das notas fiscais. Em votação: APROVADO. 

REQUERIMENTO N° 074/2019 - JOÃO ANTÔNIO DE MORAES NETO seja 

oficiado ao Exmo. Sr. DIRCEU BRÁS PANO, DD. Prefeito Municipal, solicitando de 

S/Exa. entrar em entendimento com o setor competente, para informar quais as 

medidas necessárias para sanar o problema de lixos e entulhos jogados pelas ruas 

e canteiros de nossa cidade. Em votação: APROVADO. REQUERIMENTO N° 

083/2019 - LEANDRO HENRIQUE MORALLES e JOÃO ANTÔNIO DE MORAES 

NETO seja oficiado ao Exmo. Sr. DIRCEU BRÁS PANO, DD. Prefeito Municipal, 

solicitando de S/Exa. informar a esta Casa de Leis o que segue: 1) Qual o motivo de 

ainda não ter sido aplicada fresa asfáltica no bairro mencionado acima?; 2) Há 

algum convênio celebrado para asfaltar o local, colocar fresa asfáltica ou algum 

planejamento dos setores municipais para tal obra neste bairro? Em caso 

afirmativo informar prazo para início e fim de conclusão da obra.; 3) Em caso 

negativo do item número 02 (dois), informar se há previsão de quando será feita a 

manutenção asfáltica no bairro Antônio Pavan. Em votação: APROVADO. 

REQUERIMENTO N° 084/2019 - MARLY LUZIA HELD PAVÃO seja oficiado ao 
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Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Dirceu Brás Pano, entrar em entendimento com a 

Diretora da Educação, Profa. Elizandra Marques de Assumpção , solicitando da 

mesma, informar a esta Casa de Leis, por que houve a mudança de critério de 

pagamento do valor da hora-aula para os professores contratados 

temporariamente para dar aulas na rede de educação básica. Em votação: 

APROVADO. REQUERIMENTO N° 085/2019 - MARLY LUZIA HELD PAVÃO seja 

oficiado ao Exmo. Sr. DIRCEU BRÁS PANO, DD. Prefeito Municipal, solicitando de 

S/Exa. informar e remeter a esta Casa de Leis o que segue: 1) Quantas câmeras de 

monitoramento foram colocadas em nossa cidade, especificando os lugares das 

mesmas; 2) Quais as funções dessas câmeras, inclusive se elas estão interligadas 

com a polícia militar, e qual o tempo que uma gravação permanece disponível para 

uma consulta; e 3) Se existe alguma empresa contratada para controlar o 

monitoramento dessas câmeras, inclusive com suporte técnico. Em caso, positivo 

mandar cópia do contrato firmado com a empresa, inclusive informando se houve 

processo licitatório para essa contratação. Em votação: APROVADO. 

REQUERIMENTO N° 086/2019 - MARLY LUZIA HELD PAVÃO seja oficiado ao 

Exmo. Sr. Prefeito Municipal, solicitando de S/Exa. informar e remeter a esta Casa 

de Leis o que segue: 1) Por que até a presente data a Estação de Tratamento de 

Esgotos não foi colocada em funcionamento, e ainda informar qual a data prevista 

para esse funcionamento; 2) Enviar cópia do contrato original da construção, bem 

como os termos de aditamento feitos ao orçamento inicial, para levantamento do 

valor total dessa obra. Em votação: APROVADO. REQUERIMENTO N° 087/2019 

LUZIMAR ALVES DOS SANTOS seja oficiado ao Exmo. Sr. DIRCEU BRÁS PANO, 

DD. Prefeito Municipal, solicitando de S/Exa. entrar em entendimento com o 

Departamento de Saúde e informar a esta Casa de Leis o que segue: 1) Quais 

medidas estão sendo tomadas para realizar o mutirão de limpeza de entulhos e 

móveis velhos, a exemplo do que foi feito anteriormente neste Município; 2) Se há 

data determinada para este mutirão, e em caso negativo, verificar a possibilidade 

de realizar tal mutirão o mais breve possível, no intuito de amenizar a situação 

causada pela dengue. Em votação: APROVADO. REQUERIMENTO N° 088/2019 - 

LUZIMAR ALVES DOS SANTOS seja oficiado à Exma. Sra. MARTA COSTA, DD. 

Deputada Estadual, solicitando dessa insigne autoridade a liberação de recursos 
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por meio de emenda parlamentar, para aquisição de veiculo, tipo caminhão, para 

realização de limpeza da cidade, tal como coleta de móveis velhos e retirada de 

galhos. Em votação: APROVADO. REQUERIMENTO N° 089/2019 - JOÃO 

ANTÔNIO DE MORAES NETO e THIAGO VIEIRA LIMA seja oficiado ao Exmo. Sr. 

DIRCEU BRÁS PANO, DD. Prefeito Municipal, solicitando de S/Exa. entrar em 

entendimento com o setor competente, para informar os seguintes 

questionamentos: 1- Quais os valores pagos a empresa DFA - Della Fattoria 

Alimentare Refeições Eireli no primeiro trimestre de 2019; 2- Quais os valores 

gastos com insumos alimentícios pelo Município; e 3- De acordo com o contrato 

firmado com a empresa, o valor é pago por refeição servida ou por gêneros 

alimentícios (itens da refeição)? REQUEREMOS também, que seja encaminhada 

cópia das notas fiscais dos gastos realizados tanto com a empresa quanto pelo 

Município no referido período, ou um detalhamento dos gastos discriminados com 

os valores pagos. REQUEREMOS ainda, informações a respeito de como é feito o 

descarte das sobras de alimentos das escolas. REQUEREMOS outrossim, que seja 

encaminhada copiado contrato da empresa DFA. Em votação: APROVADO. 

REQUERIMENTO N° 090/2019 - LEANDRO HENRIQUE MORALLES seja oficiado 

ao Exmo. Sr. DIRCEU BRÁS PANO, DD. Prefeito Municipal, solicitando de S/Exa. 

informar a esta Casa de Leis o que segue: 1) Quais as condições dos pneus da frota 

de ônibus do município, principalmente daqueles veículos que fazem viagem 

intermunicipal?; e 2) Como está a manutenção do banheiro dos motoristas, no 

prédio do almoxarifado, haja vista as reclamações de que o mesmo não está em 

funcionamento? Em votação: APROVADO. REQUERIMENTO N° 091/2019 - 

LEANDRO HENRIQUE MORALLES seja oficiado ao Exmo. Sr. DIRCEU BRÁS PANO, 

DD. Prefeito Municipal, solicitando de S/Exa. informar a esta Casa de Leis, qual(is) 

a(s) normativa(s) municipal que determina as atribuições do Departamento de 

Planejamento e Obras (comumente denominado Departamento de Engenharia) e 

do Departamento de Urbanismo, especificando ainda quais são as atribuições de 

cada um dos referidos Departamentos Municipais. Em votação: APROVADO. 

REQUERIMENTO N° 092/2019 - LEANDRO HENRIQUE MORALLES, JOÃO 

ANTÔNIO DE MORAES NETO e THIAGO VIEIRA LIMA seja oficiado ao Exmo. Sr. 

DIRCEU BRÁS PANO, DD. Prefeito Municipal solicitando de S/Exa. informar a esta 
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Casa de Leis o motivo da empresa LAFAR ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI ME ter 

recebido o pagamento referente ao valor do contrato sem que tenha executado os 

serviços de implantação de adutora de 100 mm, entre crd 6 com 1220 m, incluindo 

preparação e aterro manual do terreno por compactação mecanizada, excluindo 

maquinário para corte de asfalto, corte de calçada e entre outros. Em votação: 

APROVADO. REQUERIMENTO N° 093/2019 - DIEGO RODRIGUES DE SOUZA 

seja consignado na ata dos trabalhos de hoje, voto de profundo pesar pelo 

falecimento do Senhor JOÃO CARLOS URBANO, ocorrido no último dia 29. 

DEFERIDO. MOÇÃO N° 020/2019 - JOÃO ANTÔNIO DE MORAES NETO: MOÇÃO 

DE REPÚDIO CONTRA A PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL PEC 

006/2019, QUE ALTERA AS REGRAS DE SEGURIDADE SOCIAL DISPONDO SOBRE 

A REFORMA DA PREVIDÊNCIA NO BRASIL Em votação: APROVADA. MOÇÃO N° 

021/2019 - DIEGO RODRIGUES DE SOUZA e outros: MOÇÃO DE 

CONGRATULAÇÕES PARA COM O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE 

PLANEJAMENTO E OBRAS. Em votação: APROVADA. MOÇÃO N° 022/2019 - 

JOSÉ ROBERTO DE ANDRADE: MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS 

PARA COM TODOS OS ENVOLVIDOS NO EVENTO "CAVALGADA DE ANIVERSÁRIO 

DE AMÉRICO BRASILIENSE". Em votação: APROVADA. MOÇÃO N° 023/2019 - 

DIVALDO DE CAMARGO PEREIRA: MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS 

AO ILMO. SR. IGNÁCIO LOYOLA BRANDÃO. Em votação: APROVADA. Projeto de 

Lei Complementar n° 005/2019 de autoria da Mesa Diretora que reestrutura o 

quadro de servidores da Câmara Municipal de Américo Brasiliense, consolida as 

regras do prêmio anual e dá outras providências. Projeto de Lei n° 013/2019 de 

autoria do Vereador Leandro Henrique Moralles que institui no âmbito do 

Município de Américo Brasiliense a premiação "Professor Inovador" para 

professores do Ensino Fundamental e Médio nas redes de ensino do Município de 

Américo Brasiliense e dá outras providências. Projeto de Lei n° 014/2019 de 

autoria do Vereador Leandro Henrique Moralles que cria a premiação "ALUNO DO 

ANO" para estudantes do Ensino Fundamental e Médio nas Redes de Ensino do 

Município de Américo Brasiliense, e dá outras providências. Projeto de Lei n° 

015/2019 de autoria do Vereador José Roberto de Andrade que dá denominação 

de "JOSÉ FERREIRA SOARES" a Via Pública Municipal que interliga a Rua Manoel 
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Borba com a SP 257 no município de Américo Brasiliense e dá outras providências. 

Projeto de Lei n° 016/2019 de autoria do Vereador Luzimar Alves dos Santos 

que institui no calendário oficial do Município de Américo Brasiliense o "Festival 

de Música Gospel" e dá outras providências. Projeto de Lei n° 017/2019 de autoria 

da Prefeitura Municipal que autoriza desmembramento de imóvel na forma que 

especifica e dá outras providências. Os projetos serão lidos e encaminhados para 

as Comissões competentes. Encerrada a matéria do expediente, a palavra está livre 

para quem dela quiser fazer uso. Ninguém mais desejando fazer uso da palavra a 

Sra. Presidente solicitou que o segundo secretário procedesse à chamada. Feita a 

chamada, constatou-se a presença dos seguintes Vereadores: DIEGO RODRIGUES 

DE SOUZA, DIVALDO DE CAMARGO PEREIRA, JOÃO ANTÔNIO DE MORAES 

NETO, JOAQUIM APARECIDO NUNES, JOSÉ ROBERTO DE ANDRADE, LEANDRO 

HENRIQUE MORALLES, LUZIMAR ALVES DOS SANTOS, MÁRIO AUGUSTO DE 

CAMPOS, MARLY LUZIA HELD PAVÃO, ROBERTO RODRIGUES JOB, THIAGO 

VIEIRA LIMA, TRAJANO DE OLIVEIRA FILHO E ZÉLIA DO CARMO GRACINDO. 

Havendo número legal para a deliberação, a Senhora Presidente solicitou ao 

primeiro secretário que procedesse à leitura da matéria constante da Ordem do 

Dia. ITEM PRIMEIRO: Redação Final n° 002/2019, de autoria da Comissão de 

Justiça, Legislação e Redação, que dá Redação Final ao Projeto de Lei n° 056/2018. 

Elaborada de acordo com a Emenda verbal, de autoria do Vereador Diego 

Rodrigues de Souza, para correção de incoerência de texto (contradição evidente), 

aprovada em Plenário na Sessão Ordinária de 18/03/2019. Em votação nominal: 

votaram SIM os Vereadores: Diego Rodrigues de Souza, Leandro Henrique 

Moralles e Mário Augusto de Campos. Votaram NÃO os Vereadores: Divaldo de 

Camargo Pereira, João Antônio de Moraes Neto, Joaquim Aparecido Nunes, 

José Roberto de Andrade, Luzimar Alves dos Santos, Marly Luzia Held Pavão, 

Roberto Rodrigues Job, Thiago Vieira Lima, Trajano de Oliveira Filho e Zélia 

do Carmo Gracindo. Em Votação: REJEITADO. ITEM SEGUNDO: Projeto de Lei 

Complementar n° 004/2019, de autoria da Vereadora Marly Luzia Held Pavão, 

que dispõe sobre a aplicação de multa ao cidadão que for flagrado jogando lixo nas 

vias e logradouros públicos fora dos locais e equipamentos destinados para este 

fim e dá outras providências. Em Discussão: Pela Ordem, o Vereador Thiago Vieira 
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Eu 

Presidente: 

1° Secretári 

primeiro Secretário li a presente Ata, e a assino com os 

2° Secretário: 

Câmara Municipal de Américo Brasiliense 

Lima pediu adiamento do projeto por quinze dias, até a próxima Sessão Ordinária 

para maiores estudos. Em votação simbólica: votaram sim todos os vereadores. 

Em votação: Aprovado o pedido de adiamento. ITEM TERCEIRO: Projeto de 

Lei n° 008/2019, de autoria dos Vereadores Diego Rodrigues de Souza e Joaquim 

Aparecido Nunes, que dispõe sobre alteração do Artigo 1° da Lei Municipal 

Número 1830, de 29 de junho de 2012 e dá outras providências. Em Votação 

Nominal: Votaram sim todos os Vereadores. APROVADO. ITEM QUARTO: 

Projeto de Lei n° 010/2019, de autoria da Vereadora Marly luzia Held Pavão, que 

autoriza o desmembramento, divisão amigável e unificação de lotes urbanos para 

fins de regularização junto ao 2° Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 

Araraquara — SP, e dá outras providências. Em Votação Nominal: Votaram sim 

todos os Vereadores. APROVADO. Balancete Financeiro da Câmara Municipal 

de Américo Brasiliense referente ao mês de fevereiro de 2019. O balancete foi 

lido e encontra-se à disposição dos Srs. Vereadores na Contabilidade da Câmara 

Municipal. Encerrada a ordem do dia, a palavra está livre em explicação pessoal. 

Ninguém mais desejando fazer uso da palavra em explicação pessoal, a Senhora 

Presidente solicitou à Vereadora ZÉLIA DO CARMO GRACINDO, que procedesse à 

leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. E nada mais havendo a tratar declarou: 

"Sob a proteção de Deus encerramos nossos trabalhos". 

Obs.: As discussões das proposições, a palavra livre e a palavra livre em Explicação 
pessoal estã 	s em DVD vídeo. 
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