
Câmara Municipal de Américo Brasiliense  
ATA DA SP SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMÉRICO 
BRASILIENSE, REALIZADA NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2019. 

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

Aos cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, às dezoito horas e 
trinta minutos em sua sede na Sala de Sessões "Dn 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, 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 e a ausência do Vereador JOAQUIM 
APARECIDO NUNES. Havendo número legal para a deliberação, a Senhora 
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. A Senhora 
Presidente solicitou ao 1° Secretário para a leitura da matéria do expediente, 
iniciando pelas Correspondências da Prefeitura. EXPEDIENTE: Ofícios recebidos 
da Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense, encaminhando respostas aos 
requerimentos de autoria dos Vereadores Diego Rodrigues de Souza, João Antônio 
de Moraes Neto, Joaquim Aparecido Nunes, Leandro Henrique Moralles, Luzimar 
Alves dos Santos, Mário Augusto de Campos, Marly Luzia Held Pavão, Thiago Vieira 
Lima e Zélia do Carmo Gracindo. Ofício recebido da Prefeitura Municipal de 
Américo Brasiliense, encaminhando resposta às Indicações de autoria dos 
Vereadores Luzimar Alves dos Santos e José Roberto de Andrade. Ofício recebido 
da Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense, encaminhando devidamente 
promulgada as Leis n° 2248, 2249, 2250, 2251 e 2252, e as Leis Complementares 
n° 214, 215 e 216. Oficio recebido da Prefeitura Municipal de Américo 
Brasiliense, comunicando os repasses intergovernamentais do Governo Federal no 
período de 25/06/2019 a 12/07/2019, no valor total de R$ 3.300.430,50 (três 
milhões, trezentos mil, quatrocentos e trinta reais e cinquenta centavos). A Senhora 
Presidente solicitou ao 1° Secretário que procedesse à leitura das indicações que 
serão encaminhadas ao Chefe do Executivo. Indicação Número 196/2019 - 
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 realizar a manutenção do campo existente no bairro Jardim São José II. 
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Indicação Número 197/2019 - DIEGO RODRIGUES DE SOUZA e 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 reinstalar a 
rede de proteção  nas laterais da estrutura metálica do telhado da Quadra 
Poliesportiva "Joaci Paixão da Silva", localizada no bairro São Judas Tadeu, para 
evitar a invasão e permanência de pombos no referido local. Indicação Número 
198/2019 - DIEGO RODRIGUES DE SOUZA e DIVALDO DE CAMARGO seja 
oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, solicitando de S/ Exa. entrar em 
entendimento com o setor competente no sentido de instalar defensa metálica  
fguard rail) ou construir mureta de concreto no canteiro central da Alameda Aldo 
Lupo, especialmente no trecho entre as Praças Rotatórias "Dirce Fernandes 
Barbieri" (localizada defronte à FURP) e "Pedro Brigante" (localizada defronte à 
antiga Sadia). Indicação Número 199/2019 - MÁRIO AUGUSTO DE CAMPOS 
seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, solicitando de S/Exa., entrar em 
entendimento com o setor competente, no sentido de nivelar as ruas recentemente 
recapeados, pois as bocas de lobos estão ficando abaixo do nível das ruas. 
Indicação Número 200/2019 - 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 realizar a manutenção das bocas de lobo e 
construção de passeio público (calçada) no cruzamento da Avenida Antônio 
Gouvêa com a Rua Alfonso Nigro. Indicação Número 201/2019 - LEANDRO 
HENRIQUE MORALLES e DIEGO RODRIGUES DE SOUZA seja oficiado ao Exmo. 
Sr. Prefeito Municipal, solicitando de S/Exa., entrar em entendimento com o setor 
competente para que seja feito um plano de contingência visando abrigar as 
pessoas em situação de rua nos períodos mais frios do ano. Indicação Número 
202/2019 - LEANDRO HENRIQUE MORALLES seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito 
Municipal, solicitando de S/Exa., melhorar a iluminação na via pública municipal, 
Rua Bahia, localizada no bairro Sinhá Prado Guimarães, mais aproximadamente na 
altura do n° 31, o mais breve possível. Indicação Número 203/2019 - DIEGO 
RODRIGUES DE SOUZA e DIVALDO DE CAMARGO PEREIRA seja oficiado ao 
Exmo. Sr. Prefeito Municipal, solicitando de S/ Exa. enviar à esta Casa de Leis para 
apreciação legislativa, projeto de lei que possibilite a concessão de horário especial  
a servidor municipal com deficiência ou que possua cônjuge. filho ou dependente  
com deficiência de modo que o referido horário especial consista na redução de 
uma a duas horas da jornada diária de trabalho, como medida de assistência e 
humanização ao servidor que esteja nessas condições. Indicação Número 
205/2019 - DIVALDO DE CAMARGO PEREIRA e outros seja oficiado ao Exmo. Sr. 
Prefeito Municipal, solicitando de S/ Exa. entrar em entendimento com o setor 
competente, no sentido de trocar a areia e realizar manutenção em brinquedos 
quebrados de todos os playgrounds instalados nas praças públicas municipais, 
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visto que os mesmos necessitam urgentemente de reparos. Indicação Número 
206/2019 - LEANDRO HENRIQUE MORALLES seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito 
Municipal, solicitando de S/Exa., realizar a manutenção do bueiro da avenida 
Antônio Gouvêa, localizado próximo ao n° 43, bairro Jardim Santa Terezinha. 
Indicação Número 207/2019 - ROBERTO RODRIGUES JOS seja oficiado ao 
Exmo. Sr. Prefeito Municipal, solicitando de S/Exa., entrar em entendimento com o 
setor competente no sentido de construir uma rampa de acessibilidade na 
confluência da Avenida Eugenio Voltarei com a Rua Ribeiro de Barros, na mesma 
direção da rampa já existente na passagem da linha de trem. Indicação Número 
209/2019 DIVALDO DE CAMARGO PEREIRA seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito 
Municipal, solicitando de S/Exa., entrar em entendimento com o setor competente, 
para realização de serviço de limpeza e capina na área atrás da Igreja Nossa 
Senhora das Graças, localizada na Avenida São Paulo, no bairro Sinhá Prado 
Guimarães - Chaparral. Indicação Número 210/2019 - 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 realizar a limpeza de 
mato, entulhos e pedras, no final de todas as ruas que findam na Avenida Antônio 
Gouvêa, localizada no bairro Jardim Santa Terezinha, o mais breve possível. 
Indicação Número 211/2019 - 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 podar os brotos de ipês plantados na extensão da 
AMB 010, localizada no Distrito Industrial III. Indicação Número 212/2019 - 
MARLY LUZIA HELD PAVÃO seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, 
solicitando de S/Exa., atender às reclamações dos moradores das adjacências da 
Praça "Etelvina Maria Mona", localizada na rua Boa Esperança do Sul esquina com a 
avenida Barretos, que seguem: melhoria da iluminação pública, pois existe 
atualmente somente um ponto de iluminação; os moradores sugerem para que não 
haja depredações nos globos da iluminação pública, que sejam colocados refletores 
nos postes que ladeiam a praça, que iluminarão com mais eficiência a praça e são 
de dificil depredação; e também pedem que sejam arrumadas as guias e sarjetas 
que circundam a praça; ainda que seja enviada cópia desta indicação, para a 
responsável pelo setor do meio ambiente municipal - Andréia Regina da Silva 
Leandro, resolver com urgência o problema da poda árvore existente na praça, cuja 
foto segue acostada, que está causando perigo tanto aos transeuntes como aos 
moradores das adjacências, sendo que esse serviço já foi solicitado por várias 
vezes, sem retorno da municipalidade. Indicação Número 213/2019 - 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 executar manutenção asfáltica na confluência da Rua Ana Pereira de Godoy com 
a Avenida Lia Della Rovere Furkin, no bairro Jardim São José e ainda que seja 
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realizada a limpeza das guias e sarjetas das vias municipais dos bairros Jardim São 
José e Santa Terezinha. Indicação Número 214/2019 - LUZIMAR ALVES DOS 
SANTOS seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, solicitando de S/Exa., entrar 
em entendimento com o setor competente para que seja realizada a limpeza das 
guias (retirada de terra) de toda a extensão da rua Manoel José Pires e também da 
rua Manoel Borba seguindo em direção ao bairro Sinhá Prado até o último trecho 
do bairro Jardim Santa Rita. As indicações foram lidas e serão encaminhadas ao 
Senhor Prefeito Municipal. A Senhora Presidente solicitou ao 1° Secretário que 
procedesse à leitura dos requerimentos subscritos pelos Vereadores. 
Requerimento Número 207/2019 - JOSÉ ROBERTO DE ANDRADE seja oficiado 
ao Exmo. Sr. DIRCEU BRÁS PANO, DD. Prefeito Municipal, solicitando de S/Exa., 
informar a esta Casa de Leis, o motivo de não haver mais vigilantes no Hospital 
Hospital Municipal "Doutor José Nigro Neto", localizado no Centro. Em votação: 
APROVADO. Requerimento Número 208/2019 - JOÃO ANTÔNIO DE MORAES 
NETO seja oficiado ao Exmo. Sr. DIRCEU BRÁS PANO, DD. Prefeito Municipal, 
solicitando de S/Exa., que informe a esta Casa de Leis, os números de pedidos 
(ordem de serviços), feitos para a Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL), 
solicitando a melhoria na iluminação pública do nosso Município. Em votação: 
APROVADO. Requerimento Número 209/2019 - JOÃO ANTÔNIO DE MORAES 
NETO seja oficiado ao Exmo. Sr. DIRCEU BRÁS PANO, DD. Prefeito Municipal, 
solicitando de S/Exa., que entre em entendimento com o setor competente, no 
intuito de informar a esta Casa de Leis: a quantidade de exames realizado 
mensalmente; e o motivo da existência de pacientes que estão na fila de espera há 
um ano para realizar exame de ultrassonografia no Hospital Municipal "Doutor José 
Nigro Neto". Em votação: APROVADO. Requerimento Número 210/2019 - 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 e informar a esta Casa de Leis o que segue: 1) Houve a contratação de 
empresa para marcação de solo? E em caso afirmativo, 2) Informar o nome da 
empresa e enviar cópia do contrato. Em votação: APROVADO. Requerimento 
Número 211/2019 - MÁRIO AUGUSTO DE CAMPOS seja consignado na ata dos 
trabalhos de hoje, voto de profundo pesar pelo falecimento do Senhor JOÃO 
BATISTA DIVINO, ocorrido no último dia 19. DEFERIDO. Requerimento Número 
212/2019 - LUZIMAR ALVES DOS SANTOS seja oficiado à Delegacia de Esporte e 
Lazer de Araraquara, acerca da possibilidade de realizar a competição de jogos de 
Karatê na modalidade infantil em nosso Município. Em votação: APROVADO. 
Requerimento Número 213/2019 - DIVALDO DE CAMARGO PEREIRA e DIEGO 
RODRIGUES DE SOUZA seja oficiado ao Exmo. Sr. NATALINO SANTANA - 
TENENTE SANTANA, DD. Presidente da Câmara Municipal de Araraquara, 
solicitando de S/Exa., que entre em entendimento com todos os vereadores dessa 
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augusta Casa de Leis, para que se mobilizem junto ao Poder Executivo para a 
realização de manutenção asfáltica em toda extensão da Avenida Manoel de Abreu. 
Em votação: APROVADO. Requerimento Número 214/2019 - JOSÉ ROBERTO 
DE ANDRADE seja oficiado ao Exmo. Sr. DIRCEU BRÁS PANO, DD. Prefeito 
Municipal, solicitando de S/Exa., informar a esta Casa de Leis se há a possibilidade 
de implementar em nosso Município um programa semelhante ao que existe na 
cidade de lbaté-SP, denominado "Hoje tem merenda", que consiste na distribuição, 
de forma contínua, da merenda escolar a todos os alunos devidamente 
matriculados na rede de ensino municipal. Em votação: APROVADO. 
Requerimento Número 215/2019 - LEANDRO HENRIQUE MORALLES e DIEGO 
RODRIGUES DE SOUZA seja oficiado ao Exmo. Sr. DIRCEU BRÁS PANO, DD. 
Prefeito Municipal, solicitando de S/Exa. que entre em entendimento com o setor 
competente, no intuito de responder os seguintes questionamentos a esta Casa de 
Leis: 1) o que será feito na área localizada no cruzamento da Avenida lbaté com a 
Rua Santa Lúcia, para que não seja mais descartado entulhos?: e 2) quais tipos de 
medidas serão tomadas para conscientizar a população quanto ao descarte 
inadequado de lixo? Em votação: APROVADO. Requerimento Número 
216/2019 - DIVALDO DE CAMARGO PEREIRA, seja oficiado ao Egrégio Tribunal 
Regional Eleitoral (TRE-SP), no sentido do mesmo permitir aos Cartórios Eleitorais, 
disponibilizarem mais plantões aos sábados para a realização do cadastramento 
biométrico, com o objetivo de atender a população que não consegue fazê-lo 
durante a semana, e outrossim, a possibilidade de serem realizados plantões aos 
domingos, com a mesma finalidade. Em votação: APROVADO. Requerimento 
Número 217/2019 - DIVALDO DE CAMARGO PEREIRA seja consignado na ata 
dos trabalhos de hoje, voto de profundo pesar pelo falecimento do Senhor DANIEL 
MARCOS (ZINHO), ocorrido no último dia 23. DEFERIDO. Requerimento 
Número 218/2019 - LUZIMAR ALVES DOS SANTOS e JOÃO ANTÔNIO DE 
MORAES NETO seja oficiado ao Exmo. Sr. DIRCEU BRÁS PANO, DD. Prefeito 
Municipal, solicitando de S/Exa., que entre em entendimento com o setor 
competente, no intuito de enviar a esta Casa de Leis, as planilhas de compras de 
gêneros alimentícios das escolas municipais cujas refeições são atendidas pela 
Prefeitura, e também das escolas que são atendidas pela empresa terceirizada 
DFA - DELLA FATORIA ALIMENTARE REFEIÇÕES EIRELI e ainda, o envio da 
cópia das notas fiscais das compras realizadas. Em votação: APROVADO. 
Requerimento Número 219/2019 - MARLY LUZIA HELD PAVÃO seja oficiado ao 
Exmo. Sr. DIRCEU BRÁS PANO, DD. Prefeito Municipal, solicitando de S/Exa. entrar 
em entendimentos com a Procuradoria Jurídica do Município, visando o envio a 
esta Casa de Leis, de explicações a respeito da regularização da doação da área de 
terras do Loteamento "Jardim Paraíso" ao C.D.H.0 - Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, possibilitando a 

5 



Câmara Municipal de Américo Brasiliense  

regularização da propriedade dos adquirentes. Em votação: APROVADO. 
Requerimento Número 220/2019 - MARLY LUZIA HELD PAVÃO seja oficiado 
ao Exmo. Sr. DIRCEU BRÁS PANO, DD. Prefeito Municipal, solicitando de S/Exa. 
entrar em entendimentos com a Diretora de Assistência Social do Município, 
DEISE MARIA DÓTELE, solicitando da mesma informar a esta Casa de Leis como 
se acha o processo para implantação do CREAS - Centro de Referência 
Especializado de Assistência Social, em nosso município, visto que o prazo dado 
pelo órgão federal, neste sentido, vence no próximo mês de novembro. Em 
votação: APROVADO. Requerimento Número 221/2019 - MARLY LUZIA HELD 
PAVÃO seja oficiado ao Exmo. Sr. DIRCEU BRÁS PANO, DD. Prefeito Municipal, 
solicitando de S/Exa. entrar em entendimentos com a Diretora de Saúde do 
Município, ELIANA APARECIDA BERNABÉ MARSILI, visando o envio a esta Casa 
de Leis, dos nomes das pessoas que não compareceram à consulta oftalmológica 
marcada, bem como a comprovação de que os agendamentos das consultas foram 
comunicados aos interessados. Em votação: APROVADO. Requerimento 
Número 222/2019 - JOAQUIM APARECIDO NUNES Apresentação de atestado 
médico referente ao dia 05/08/2019, justificando sua ausência na Sessão 
Ordinária desse dia. DEFERIDO. Encerrada a leitura dos requerimentos, a Senhora 
Presidente solicitou ao 1° Secretário que procedesse à leitura das Moções 
apresentadas pelos senhores Vereadores. Moção Número 054/2019 - JOÃO 
ANTÓNIO DE MORAES NETO: Moção de Congratulações e Aplausos para com o 
Ilmo. Sr. Laudionor Elias Geraldo (Diretor do Departamento de Esportes) e Ilmo. Sr. 
Gustavo Camargo Pereira (Chefe do Departamento de Esportes) pelos serviços 
prestados em Américo Brasiliense. Em votação: APROVADA. Moção Número 
055/2019 - LUZIMAR ALVES DOS SANTOS: Moção de Congratulações e Aplausos 
para as equipes de vôlei masculino na categoria livre, a equipe de vôlei de praia 
masculino e a equipe de futsal feminino categoria 20, pelas colocações 
conquistadas na 63 Edição dos Jogos Regionais de Franca. Em votação: 
APROVADA. Encerrada a leitura das moções, a Senhora Presidente solicitou ao 1° 
Secretário que procedesse com a leitura das correspondências diversas. Oficio 
recebido da Câmara Municipal de Araraquara, encaminhando Requerimento n° 
1031, de autoria do Vereador Tenente Santana, que dispõe sobre as condições de 
trabalho dos policiais militares do Estado de São Paulo, destinado ao Exmo. Sr. 
Governador do Estado de São Paulo. Oficio recebido da Câmara Municipal de 
Descalvado, encaminhando moção de repúdio, quanto aos inúmeros atrasos na 
entrega de medicamentos essenciais de alto custo fornecidos pelo Governo do 
Estado de São Paulo e quanto à falta de comprometimento com os cidadãos que 
dependem destes fármacos, dada a falta de iniciativas para sanar a morosidade 
deste processo. Oficio do Ministério Público do Trabalho, encaminhando 
resposta ao Requerimento n° 188/2019, de autoria da Vereadora Marly Luzia Held 
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Pavão. A Senhora Presidente solicitou ao 1° Secretário que procedesse à leitura do 
veto parcial recebido pela Prefeitura Municipal. Veto Parcial ao Projeto de Lei n° 
030/2019. O veto foi lido e será encaminhado para as Comissões competentes. A 
Senhora Presidente solicitou ao 1° Secretário que procedesse à leitura dos projetos 
de lei recebidos na Secretaria desta Câmara Municipal. Projeto de Lei 
Complementar n° 013/2019, de autoria da Prefeitura Municipal de Américo 
Brasiliense, que altera dispositivo da Lei Complementar n° 024, de 28 de abril de 
2000. Projeto de Lei Complementar n'' 014/2019, de autoria da Mesa Diretora, 
que dispõe sobre alterações na Lei Complementar número 210, de 23 de abril de 
2019 e dá outras providências. Projeto de Lei n° 035/2019, de autoria da 
Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense, que dispõe sobre a alteração da 
afetação de imóveis de propriedade do município e dá outras providências. Projeto 
de Lei n° 036/2019, de autoria da Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense, 
que dispõe sobre o procedimento de remoção, reforma, remodelação, readequação, 
descarte, pintura e outras obras envolvendo áreas destinadas ao passeio público 
(calçadas) revestidas de lajes de arenito da Formação Botucatu e institui o "MUSEU 
A CÉU ABERTO ARQUEOLÓGICO E PALEONTOLÓGICO" no âmbito do Município de 
Américo Brasiliense. Os Projetos de Lei foram lidos e serão 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, 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 e a ausência do Vereador 
JOAQUIM APARECIDO NUNES. 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: Requerimento de 
Urgência Especial n° 018/2019, de autoria dos Vereadores Marly Luzia Held 
Pavão, Divaldo de Camargo Pereira, Zélia do Carmo, Luzimar Alves dos Santos, José 
Roberto de Andrade e Roberto Rodrigues Job, que inclui na Ordem do Dia, em 
Regime de Urgência Especial, o Projeto de Lei n° 035/2019. Em Votação Nominal: 
Votaram sim todos os Vereadores. Em Votação: APROVADO. ITEM SEGUNDO: 
Projeto de Lei n° 035/2019, de autoria da Prefeitura Municipal de Américo 
Brasiliense, que dispõe sobre a alteração da afetação de imóveis de propriedade do 
município e dá outras providências.. Em Votação Nominal: Votaram sim todos os 
Vereadores. Em Votação: APROVADO. ITEM TERCEIRO: Projeto de Lei n° 
033/2019, de autoria da Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense, que altera 
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dispositivos da Lei n° 2123, de 05 de junho de 2017 e dá outras providências. Em 
Votação Nominal: Votaram sim todos os Vereadores. Em Votação: APROVADO. 
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 ao Vereador JOÃO ANTÔNIO DE MORAES NETO, 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 estão disponíveis em DVD vídeo. 

Eu, DIEGO RODRIGUES DE SOUZA, primeiro Secretário li a presente Ata, e a 
assino com os demais membros e. Mesa 	  

  

Presidente: 	 

1° Secretário: 

2° Secretário: 
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