
ATA DA 23ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

MIRANDÓPOLIS REALIZADA EM 04 DE NOVEMBRO DE 2019.  No quarto 

dia do mês de novembro do ano de dois mil e dezenov e, às 

vinte horas, reuniu-se a Câmara Municipal de Mirand ópolis 

sob a Presidência do Vereador CARLOS WEVERTON ORTEGA 

SANCHES, e secretariado pelo Primeiro Secretário, Vereador 

ALMIR MARINI . Iniciados os trabalhos, o Senhor Presidente 

determinou a chamada nominal de acordo com os Artig os 144 e 

158 do Regimento Interno onde se constatou a ausênc ia do 

Vereador MATIAS EVARDE DOS SANTOS e a presença dos demais 

Vereadores desta Casa de Leis. Em seguida, o Senhor  

Presidente determinou ao Vereador Afonso Carlos Zui n, que 

fizesse a leitura de um trecho bíblico em respeito a palavra 

de Deus, gostaria que todos ficassem de pé durante a 

leitura. Na sequência, o Presidente determinou ao P rimeiro 

Secretário que fizesse a leitura da Ata da Sessão a nterior, 

que colocada em discussão e em votação foi aprovada  por 

unanimidade de votos dos Vereadores presentes e sem  emendas. 

EXPEDIENTE: Dando início aos trabalhos, o Senhor Presidente 

determinou ao Primeiro Secretário que fizesse a lei tura do 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº. 005/2019, PROCESSO Nº. 

197/2019 de autoria do Prefeito Municipal Interino Carlos 

Weverton Ortega Sanches, acrescenta aos anexos 55 e  56, da 

Lei Complementar nº 90/2014, que dispõe sobre reest ruturação 

administrativa, quadro de pessoal e classificação d os cargos 

do Município de Mirandópolis, Estado de São Paulo e  dá 

outras providências. Após a leitura, o Senhor Presi dente 

informou que o Setor Jurídico desta Casa de Leis op inou pela 

legalidade da presente propositura, conforme parece r anexado 

ao Projeto de Lei Complementar nº 005/2019. Em segu ida, o 

Senhor Presidente encaminhou o Projeto de Lei Compl ementar 

nº. 005/2019 ao Setor Legislativo para as providênc ias 

cabíveis. Dando prosseguimento, o Senhor Presidente  

determinou ao Primeiro Secretário que fizesse a lei tura do 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº. 006/2019, PROCESSO Nº. 

198/2019 de autoria do Prefeito Municipal Interino Carlos 

Weverton Ortega Sanches, dá nova redação aos artigo s 29 e 33 

da Lei Complementar nº 73/2013, que dispõe sobre 

reestruturação administrativa, quadro de pessoal e 



classificação dos cargos do Município de Mirandópol is, 

Estado de São Paulo e dá outras providências. Após a 

leitura, o Senhor Presidente informou que o Setor J urídico 

desta Casa de Leis opinou pela legalidade da presen te 

propositura, conforme parecer anexado ao Projeto de  Lei 

Complementar nº 006/2019. Em seguida, o Senhor Pres idente 

encaminhou o Projeto de Lei Complementar nº. 006/20 19 ao 

Setor Legislativo para as providências cabíveis. Na  

sequência, o Senhor Presidente determinou ao Primei ro 

Secretário que fizesse a leitura do PROJETO DE LEI 

COMPLEMENTAR Nº. 007/2019, PROCESSO Nº. 199/2019 de autoria 

do Prefeito Municipal Interino Carlos Weverton Orte ga 

Sanches, dá nova redação ao artigo 231 da Lei nº 14 81 de 03 

de dezembro de 1986, que institui o Código Tributár io do 

Município de Mirandópolis e dá outras providências.  Após a 

leitura, o Senhor Presidente informou que o Setor J urídico 

desta Casa de Leis opinou pela legalidade da presen te 

propositura, conforme parecer anexado ao Projeto de  Lei 

Complementar nº 007/2019. Em seguida, o Senhor Pres idente 

encaminhou o Projeto de Lei Complementar nº. 007/20 19 ao 

Setor Legislativo para as providências cabíveis. Na  

sequencia o Senhor Presidente determinou ao Primeir o 

Secretário que fizesse a leitura do PROJETO DE LEI Nº. 

034/2019, PROCESSO Nº. 200/2019 de autoria do Vereador 

Nivaldo Aparecido Ribeiro, que dispõe sobre denomin ação de 

Rua de Sede. Após a leitura, o Senhor Presidente in formou 

que o Setor Jurídico desta Casa de Leis opinou pela  

legalidade da presente propositura, conforme parece r anexado 

ao Projeto de Lei nº 034/2019. Em seguida, o Senhor  

Presidente encaminhou o Projeto de Lei nº. 034/2019  ao Setor 

Legislativo para as providências cabíveis. Dando 

continuidade aos trabalhos, o Senhor Presidente det erminou 

ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura das INDICAÇÕES 

apresentadas nesta Casa de Leis pelos Senhores Vere adores: 

INDICAÇÃO N.º 090/2019, PROCESSO N.º 201/2019 , de autoria do 

Vereador Almir Marini, para que seja oficiado o Sen hor 

Prefeito Municipal,  que providencie junto ao órgão 

competente a reforma da imagem do Cristo localizada  no 

cruzamento da Avenida São Paulo e Avenida Dr. Raul da Cunha 



Bueno, município de Mirandópolis-SP; INDICAÇÃO N.º 091/2019, 

PROCESSO N.º 202/2019 , de autoria do Vereador Almir Marini, 

para que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal,  no 

sentido de solicitar ao departamento competente que  realize 

a sinalização vertical e horizontal indicando que é  proibido 

estacionar, no trecho da Rua Acácio Ferreira Marta,  defronte 

ao portão da “Ala Fechada” do Hospital Estadual de 

Mirandópolis (HEM); INDICAÇÃO N.º 092/2019, PROCESSO N.º 

203/2019 , de autoria do Vereador Almir Marini, para que sej a 

oficiado o Senhor Prefeito Municipal,  que determine ao órgão 

competente que realize uma operação tapa buracos na  altura 

do número 820 da Avenida Rafael Pereira, Bairro Cen tro, 

município de Mirandópolis-SP); INDICAÇÃO N.º 093/2019, 

PROCESSO N.º 204/2019 , de autoria do Vereador Carlos 

Weverton Ortega Sanches, para que seja oficiado o S enhor 

Prefeito Municipal, no sentido de implantar uma Far mácia 

Municipal no Bairro Amandaba, município de Mirandóp olis-SP; 

INDICAÇÃO N.º 094/2019, PROCESSO N.º 205/2019 , de autoria do 

Vereador Carlos Weverton Ortega Sanches, no sentido  de 

realizar a troca das lâmpadas e/ou holofotes da cor  rosa 

para a cor azul dos seguinte locais da Avenida Rafa el 

Pereira: “Coreto”, “Pontilhão” e o “Momento do Rota ry”, 

visando conscientizar e comemorar o mês Novembro Az ul de 

2019; INDICAÇÃO N.º 095/2019, PROCESSO N.º 206/2019, de 

autoria do Vereador Nivaldo Aparecido Ribeiro, para  que seja 

oficiado o Senhor Prefeito Municipal, no sentido de  estudar 

a possibilidade de providenciar a sinalização com s emáforos 

(sinalização luminosa), nas proximidades do cruzame nto da 

Rua Joaquim Alves Filho, Rua dos Estudantes e Rua D r. 

Olímpio de Macedo, Bairro Jardim Nossa Senhora de F átima, 

município de Mirandópolis-SP; INDICAÇÃO N.º 096/2019, 

PROCESSO N.º 207/2019, de autoria do Vereador Tiago Soares 

da Silva, para que seja oficiado o Senhor Prefeito 

Municipal,  no sentido de estudar a possibilidade d e 

realizar a reforma do prédio próprio da Prefeitura que fica 

localizado na Praça Papa João XXIII, nº 135, Centro  (local 

onde funcionava o Cartório Eleitoral), município de  

Mirandópolis-SP, visando transferir para esse local  algum 

importante Departamento que atualmente esteja funci onando 



provisoriamente no Ginásio de Esportes; INDICAÇÃO N.º 

097/2019, PROCESSO N.º 208/2019, de autoria do Vereador 

Wellington de Brito de Oliveira, para que seja ofic iado o 

Senhor Prefeito Municipal, que determine ao órgão c ompetente 

a sinalização no Viaduto sentido Amandaba, municípi o de 

Mirandópolis-SP. Especificamente que seja feita a p intura 

indicando a altura da passagem, bem como a placa de  

sinalização; INDICAÇÃO N.º 098/2019, PROCESSO N.º 209/2019, 

de autoria do Vereador Wellington de Brito de Olive ira, para 

que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal,  que determine 

ao órgão competente a instalação de um redutor de v elocidade 

(Lombada) na altura do número 270 da Rua Alcides Fa lleiros, 

Bairro Jardim São Lourenço de Fátima, município de 

Mirandópolis-SP; INDICAÇÃO N.º 099/2019, PROCESSO N.º 

210/2019, de autoria dos Vereadores Wellington de Brito de 

Oliveira e Carlos Weverton Ortega Sanches, para que  seja 

oficiado o Senhor Prefeito Municipal, que determine  ao órgão 

competente a implantação de brinquedos no Bosque Mu nicipal 

“Gabriel Mitsuo Nakahara”, município de Mirandópoli s-SP. Em 

seguida, o Senhor Presidente determinou ao Primeiro  

Secretário que fizesse a leitura da MOÇÃO DE APLAUSO 

apresentada pelo Senhor Vereador: MOÇÃO DE APLAUSO N.º 

039/2019, PROCESSO N.º 211/2019 , de autoria do Vereador 

Nivaldo Aparecido Ribeiro, aos membros da Polícia M ilitar e 

aos Organizadores do DIA DA VIZINHANÇA SOLIDÁRIA, e vento 

este que foi um sucesso e que aconteceu no dia 26 d e Outubro 

de 2019, na Estação Ferroviária de nosso município,  oferendo 

gratuitamente o atendimento comunitário à população , além da 

exposição da Força Tática, ROCAM (Ronda Ostensiva c om Apoio 

de Motocicletas), Canil, Corpo de Bombeiros, Polici amento 

Rodoviário e Ambiental, Grupamento Aéreo e Corpo Mu sical da 

Polícia Militar. Após a leitura, o Senhor President e colocou 

a Moção de Aplauso n.º 039/2019 em discussão. Fizer am uso da 

palavra os Vereadores: Nivaldo Aparecido Ribeiro, W ellington 

de Brito de Oliveira, Almir Marini e Carlos Weverto n Ortega 

Sanches, as quais estão registradas em DVD-R, arqui vado em 

pasta própria no Setor Legislativo desta Casa de Le is. 

Colocada a Moção de Aplauso n.º 039/2019 em votação , foi a 

mesma aprovada por unanimidade de votos. Ato contín uo, o 



Senhor Presidente informou que se encontra a dispos ição dos 

Senhores Vereadores na Contadoria desta Casa de Lei s o 

BALANCETE ANALÍTICO DAS RECEITAS E DESPESAS,  referente ao 

mês de setembro de 2019 do IPEM – Instituto de Prev idência 

Municipal de Mirandópolis. Não havendo mais nada a tratar no 

EXPEDIENTE da presente Sessão, o Senhor Presidente franqueou 

a PALAVRA PARA EXPLICAÇÃO SOBRE A MATÉRIA LIDA:  Nenhum 

Vereador desejou fazer uso da palavra. Em seguida, o 

Presidente suspendeu a sessão por quinze minutos de  acordo 

com o artigo 157, parágrafo Único do Regimento Inte rno. 

ORDEM DO DIA:-  Reaberta a Sessão, o Senhor Presidente 

determinou a chamada regimental de acordo com os Ar tigos 163 

e 164, Parágrafo 1º do Regimento Interno onde se co nstatou a 

presença de todos os Vereadores presentes desde o i nício da 

Sessão. Dando continuidade aos trabalhos, o Senhor 

Presidente determinou ao Primeiro Secretário que fi zesse a 

leitura do PROJETO DE LEI Nº 025/2019, PROCESSO Nº 168/2019,  

de autoria do Prefeito Municipal de Mirandópolis, q ue dispõe 

sobre as Diretrizes Orçamentárias para elaboração e  execução 

da Lei Orçamentária Anual para 2020 e dá outras 

providências, que mandou publicar um comunicado no Jornal 

“Folha da Região”, no Site da Câmara Municipal de 

Mirandópolis e no Diário Oficial Eletrônico do Muni cípio de 

Mirandópolis, no dia 09/10/2019, dando ciência a co munidade, 

do prazo de 10 dias, para apresentação de emendas p opulares 

e em seguida remeteu cópia do referido Projeto ao S etor 

Legislativo, onde permaneceu à disposição dos Verea dores, 

conforme disposto no artigo 274 do Regimento Intern o. 

Comunicou, ainda, que após a publicação, o Projeto de Lei nº 

025/2019, foi encaminhado para a Comissão de Orçame nto e 

Finanças, que ficou responsável em receber as emend as 

apresentadas pelos Vereadores e pela comunidade, no  prazo de 

10 dias, conforme disposto no artigo 274, parágrafo  1º do 

Regimento Interno. Informou que esta Casa de Leis r ealizou 

Audiência Pública no dia 24/10/2019 para apresentaç ão e 

discussão do Projeto de Lei nº 025/2019. Em seguida , o 

Senhor Presidente esclareceu que nenhum Vereador ou  munícipe 

apresentou Emenda e que o Projeto de Lei nº 025/201 9 foi 

remetido a Comissão de Orçamento e Finanças que tev e 15 dias 



de prazo para exarar o respectivo parecer. Na sequê ncia, o 

Senhor Presidente determinou ao 1º secretário que f izesse a 

leitura do parecer fls. 208/210 da Comissão Permane nte de 

Orçamento e Finanças com relação ao Projeto de Lei Nº 

025/2019, Processo Nº 168/2019, que dispõe sobre as  

Diretrizes Orçamentárias para elaboração e execução  da Lei 

Orçamentária Anual para 2020 e dá outras providênci as. Após 

a leitura do parecer favorável, o Senhor Presidente  informou 

que o Projeto de Lei nº 025/2019 será deliberado po r maioria 

absoluta, conforme disposto no Artigo 54, parágrafo  1º, 

inciso IX, do Regimento Interno. O Senhor President e 

informou que o Projeto de Lei nº 025/2019 será deli berado em 

dois turnos de discussão e votação, e que o interva lo mínimo 

entre os turnos é de duas sessões, conforme dispost o no 

Artigo 241, parágrafo 1º, alínea “c” e parágrafo 2º , do 

Regimento Interno. Colocado o Projeto de Lei nº 025 /2019 em 

1ª discussão, nenhum Vereador desejou fazer uso da palavra. 

Na sequência, o Senhor Presidente determinou ao 1º 

Secretário que fizesse a chamada regimental para ve rificação 

de quórum, conforme disposto no Artigo 249, parágra fo 2º do 

Regimento Interno, onde constatou a presença de tod os os 

Vereadores presentes desde o início da sessão. Colo cado o 

Projeto de Lei nº 025/2019 em 1ª votação nominal, d e acordo 

com o Artigo 253, parágrafo 3º, inciso III do Regim ento 

Interno, o mesmo foi aprovado em 1º turno de votaçã o por 

unanimidade de votos pelos seguintes Vereadores: Af onso 

Carlos Zuin, Almir Marini, Carlos Weverton Ortega S anches, 

Luciano Bersani, Nivaldo Aparecido Ribeiro, Tiago S oares da 

Silva, Wellington de Brito de Oliveira e Yukio Abe.  Dando 

continuidade aos trabalhos, o Senhor Presidente inf ormou que 

com relação ao PROJETO DE LEI Nº 026/2019, PROCESSO Nº 

169/2019,  de autoria do Prefeito Municipal de Mirandópolis, 

que estima a receita e fixa a despesa do município de 

Mirandópolis, para o exercício financeiro de 2020, que 

mandou publicar um comunicado no Jornal “Folha da R egião”,  

no Site da Câmara Municipal de Mirandópolis e no Di ário 

Oficial Eletrônico do Município de Mirandópolis, no  dia 

09/10/2019, dando ciência a comunidade, do prazo de  10 dias, 

para apresentação de emendas populares e em seguida  remeteu 



cópia do referido Projeto ao Setor Legislativo, ond e 

permaneceu à disposição dos Vereadores, conforme di sposto no 

artigo 274 do Regimento Interno. Comunicou, ainda, que após 

a publicação, o Projeto de Lei nº 026/20198, foi en caminhado 

para a Comissão de Orçamento e Finanças, que ficou 

responsável em receber as emendas apresentadas pelo s 

Vereadores e pela comunidade, no prazo de 10 dias, conforme 

disposto no artigo 274, parágrafo 1º do Regimento I nterno. 

Informou que esta Casa de Leis realizou Audiência P ública no 

dia 24/10/2019 para apresentação e discussão do Pro jeto de 

Lei nº 026/2019. Em seguida, o Senhor Presidente es clareceu 

que nenhum Vereador ou munícipe apresentou Emenda e  que o 

Projeto de Lei nº 026/2019 foi remetido a Comissão de 

Orçamento e Finanças que teve 15 dias de prazo para  exarar o 

respectivo parecer. Na sequência, o Senhor Presiden te 

determinou ao 1º secretário que fizesse a leitura d as fls. 

262/264 do parecer da Comissão Permanente de Orçame nto e 

Finanças com relação ao Projeto de Lei Nº 026/2019,  Processo 

Nº 169/2019, que estima a receita e fixa a despesa do 

município de Mirandópolis, para o exercício finance iro de 

2020. Após a leitura do parecer favorável, o Senhor  

Presidente informou que o Projeto de Lei nº 026/201 9 será 

deliberado por maioria absoluta, conforme disposto no Artigo 

54, parágrafo 1º, inciso IX, do Regimento Interno. O Senhor 

Presidente informou que o Projeto de Lei nº 026/201 9 será 

deliberado em dois turnos de discussão e votação, e  que o 

intervalo mínimo entre os turnos é de duas sessões,  conforme 

disposto no Artigo 241, parágrafo 1º, alínea “c” e parágrafo 

2º, do Regimento Interno. Colocado o Projeto de Lei  nº 

026/2019 em 1ª discussão, nenhum Vereador desejou f azer uso 

da palavra. Na sequência, o Senhor Presidente deter minou ao 

1º Secretário que fizesse a chamada regimental para  

verificação de quórum, conforme disposto no Artigo 249, 

parágrafo 2º do Regimento Interno, onde constatou a  presença 

de todos os Vereadores presentes desde o início da sessão. 

Colocado o Projeto de Lei nº 026/2019 em 1ª votação  nominal, 

de acordo com o Artigo 253, parágrafo 3º, inciso II I do 

Regimento Interno, o mesmo foi aprovado em 1º turno  de 

votação por unanimidade de votos pelos seguintes Ve readores: 



Afonso Carlos Zuin, Almir Marini, Carlos Weverton O rtega 

Sanches, Luciano Bersani, Nivaldo Aparecido Ribeiro , Tiago 

Soares da Silva, Wellington de Brito de Oliveira e Yukio 

Abe. Dando continuidade aos trabalhos, o Senhor Pre sidente 

determinou ao Primeiro Secretário que fizesse a lei tura do 

PROJETO DE LEI Nº 034/2019, PROCESSO Nº 200/2019 , de autoria 

do Vereador Nivaldo Aparecido Ribeiro, que dispõe s obre 

denominação de Rua de Sede. Após a leitura, o Verea dor 

Afonso Carlos Zuin solicitou, através de Requerimen to 

verbal, a dispensa da leitura do Projeto de Lei n.º  034/2019 

constante da Ordem do Dia da presente sessão, uma v ez que já 

é de conhecimento dos Senhores Vereadores desta Cas a de 

Leis. Colocado o Requerimento verbal do Vereador Af onso 

Carlos Zuin em discussão, nenhum Vereador desejou f azer uso 

da palavra. Colocado o Requerimento verbal do Verea dor 

Afonso Carlos Zuin em votação, foi o mesmo aprovado  por 

unanimidade de votos dos Vereadores presentes na se ssão. Na 

sequência, o Senhor Presidente determinou ao 1º Sec retário 

que fizesse a leitura do REQUERIMENTO Nº 031/2019, PROCESSO 

Nº 212/2019 , de autoria dos seguintes Vereadores desta Casa 

de Leis: Afonso Carlos Zuin, Almir Marini e Welling ton e 

Brito de Oliveira, no qual requerem a URGÊNCIA ESPECIAL ao 

Projeto de Lei nº 034/2019 . Em seguida, o Senhor Presidente 

informou que o Requerimento de Urgência Especial nã o sofrerá 

discussão, mas sua votação poderá ser encaminhada p elos 

líderes das bancadas partidárias, pelo prazo impror rogável 

de cinco minutos, conforme disposto no artigo 193, inciso 

III do Regimento Interno. Informou ainda que, o Req uerimento 

de Urgência Especial depende, para a sua aprovação de 

“quórum” de maioria absoluta dos Vereadores, confor me 

disposto no Artigo 193, Inciso V do Regimento Inter no. 

Colocado o Requerimento nº 031/2019 em votação nomi nal, 

conforme disposto no Artigo 253, parágrafo 3º, inci so III do 

Regimento Interno, foi o mesmo aprovado por unanimi dade de 

votos pelos seguintes vereadores: Afonso Carlos Zui n, Almir 

Marini, Carlos Weverton Ortega Sanches, Luciano Ber sani, 

Nivaldo Aparecido Ribeiro, Tiago Soares da Silva, W ellington 

de Brito de Oliveira e Yukio Abe. Na sequência, o S enhor 

Presidente nomeou o Vereador Almir Marini Relator E special 



do Projeto de Lei nº 034/2019, de acordo com o Arti go 194 do 

Regimento Interno e suspendeu a sessão pelo prazo d e 30 

(trinta) minutos, para elaboração do parecer escrit o ou oral 

do Relator Especial do Vereador Almir Marini, de ac ordo com 

o Artigo 194 do Regimento Interno. Reaberta a Sessã o, o 

Senhor Presidente determinou ao 1º secretário que f izesse a 

leitura do Parecer do Relator Especial, Vereador Al mir 

Marini. Após a leitura do parecer favorável, o Senh or 

Presidente informou que o Projeto de Lei nº 034/201 9 será 

deliberado por maioria absoluta conforme disposto n o Artigo 

54, § 1º, Inciso XVI do Regimento Interno. Colocado  o 

Projeto de Lei nº 034/2019 em discussão, fez uso da  palavra 

o Vereador Nivaldo Aparecido Ribeiro, a qual está r egistrada 

em DVD-R, arquivado em pasta própria no Setor Legis lativo 

desta Casa de Leis. Em seguida, o Senhor Presidente  

determinou ao 1º secretário que fizesse a chamada 

regimental, de acordo com o Artigo 249, parágrafo 2 º do 

Regimento Interno, para verificação de quórum, onde  

constatou a presença de todos os vereadores present es desde 

o início da sessão. Colocado o Projeto de Lei nº 03 4/2019 em 

votação nominal, de acordo com o Artigo 253, § 3º, Inciso 

III do Regimento Interno, foi o mesmo aprovado por 

unanimidade de votos pelos seguintes Vereadores: Af onso 

Carlos Zuin, Almir Marini, Carlos Weverton Ortega S anches, 

Luciano Bersani, Nivaldo Aparecido Ribeiro, Tiago S oares da 

Silva, Wellington de Brito de Oliveira e Yukio Abe.  Por fim, 

o Senhor Presidente encaminhou o Projeto de Lei nº0 34/2019 

ao Setor Legislativo para que providencie o compete nte 

Autógrafo. Não havendo mais nada a tratar na Ordem do Dia da 

presente Sessão, o Senhor Presidente franqueou a PALAVRA 

PARA EXPLICAÇÃO PESSOAL: Os Vereadores Almir Marini e Carlos 

Weverton Ortega Sanches fizeram uso da palavra, as quais 

estão registradas em DVD-R, arquivado em pasta próp ria no 

Setor Legislativo desta Casa de Leis. Na sequência,  o Senhor 

Presidente solicitou ao Vereador Almir Marini, para  que 

proceda a leitura do trecho bíblico na próxima sess ão 

ordinária e em seguida convocou os Senhores Vereado res para 

a próxima Sessão Ordinária a realizar-se em 11 de N ovembro 

de 2019, às 20h00min horas, e declarou encerrada a presente 



Sessão Ordinária. Eu, _______________________ ( ALMIR MARINI  

– Primeiro Secretário), lavrei a presente Ata.  Sal a das 

Sessões “Doutor Gerson Gonçalves”, 04 de novembro d e 2019. 
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