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DESPACHO DO SUPERVISOR DE SAD 
 

6064.2020/0001050-7 
I - À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da 

competência delegada pela Portaria SMDET nº 25, de 13 de agosto de 

2019 , AUTORIZO a emissão do Atestado de Capacidade Técnica em 
nome da empresa BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, inscrita no 

CNPJ nº 03.022.122/0001-77, referente ao contrato 007/2014/SDTE, 
tratado no Processo Administrativo nº 6064.2017/0000061-1, cujo 

objeto consiste na prestação de serviços de apoio administrativo, 
técnico e operacional nas 25 (vinte e cinco) unidades do Cate – 

Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo., mediante o 
recolhimento de preço público, constante no Decreto Municipal nº 

58.109/2018. 
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2020 

OFERTA DE COMPRA Nº: 894000801002020OC00015 
DATA E HORA: 04/11/2020 às 10h 

 

A Agência São Paulo de Desenvolvimento - ADE SAMPA (“ADE 
SAMPA”), serviço social autônomo, dotado de personalidade jurídica 

de direito privado, de fins não econômicos, de interesse coletivo e de 
utilidade pública, vinculada, por cooperação, à Secretaria Municipal 

de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, conforme disposto na Lei 
Municipal nº 15.838, de 04 de julho de 2013, torna público que na 

data, horário e local acima, realizará licitação na modalidade pregão 
eletrônico. 

Constitui objeto do pregão eletrônico em referência a contratação de 
empresa para aquisição e entrega de mobiliários de escritório, a fim 

de atender às necessidades dos espaços do 
"Programa TEIA" da ADE SAMPA, conforme o detalhamento constante 

no Termo de Referência (Anexo I) que compõe o Edital. 
O Edital e seus anexos poderão ser obtidos através da internet por 

meio do endereço eletrônico: http://www.adesampa. 

com.br/adeeditais/ 
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Edital de Chamamento Público 03/SMDET/2020 – Programa de 
Aquisição de Alimentos – PAA 

RESULTADO: 
O Agricultor individual Luiz Ricardo de Carvalho e a Cooperativa dos 

Produtores Rurais de Jundiapeba e Região – Cooprojur, atenderam a 
documentação solicitada dentro do prazo de 24 horas, conforme 

indicado no edital." 
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GABINETE DO PRESIDENTE CÂMARA MUNICIPAL 
SECRETARIA GERAL PARLAMENTAR 

 
SECRETARIA DE REGISTRO PARLAMENTAR E 

REVISÃO - SGP-4 
387ª SESSÃO SOLENE 

09/12/2019 
 

O SR. PRESIDENTE (Reis - PT) - Está aberta a sessão. Sob a proteção 
de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. 



A presente sessão solene destina-se à entrega da primeira edição do 

Prêmio Hely Lopes Meirelles, destinado a premiar Gestores Públicos 
Municipais que apresentem desempenho destacado em suas funções, 

nos termos da Resolução nº 23, de 14 de dezembro de 2017, por 

iniciativa do Vereador Reis. 
Passo a palavra à Sra. Cecilia de Arruda, Chefe do Cerimonial do 

Palácio Anchieta, para a condução dos trabalhos. 
A SRA. CECILIA DE ARRUDA - Senhoras, senhores, autoridades, 

sejam bem-vindos à Câmara Municipal de São Paulo. 
Para compor a Mesa, convidamos os Srs.: Vereador Daniel 

Annenberg; Coronel Celso Aparecido Monari, Secretário-Adjunto da 
Secretaria Municipal de Segurança Urbana; e Marinalva Cruz, 

Secretária-Adjunta da Secretaria Municipal da Pessoa com 
Deficiência. (Palmas) 

Convidamos também os representantes da Comissão Julgadora - por 
ordem alfabética -, Srs.: Vereador Eduardo Suplicy, pela Comissão 

Permanente de Educação, Cultura e Esportes da Câmara Municipal de 
São Paulo; João Batista, representando, neste ato, o Vereador 

Gilberto Natalini, pela Comissão Permanente de Saúde, Promoção 

Social, Trabalho e Mulher; Yael Hasbani, representando, neste ato, a 
Vereadora Janaína Lima, pela Comissão Permanente de 

Administração Pública; Alexandre Gomes, representando, neste ato, o 
Vereador José Police Neto, pela Comissão Permanente de Política 

Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente; João Mancuso, 
representando, neste ato, o Vereador Mario Covas Neto, pela 

Comissão Permanente de Trânsito, Transporte e Atividade Econômica. 
O Vereador Reis também compõe a comissão julgadora pela 

Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Legislação 
Participativa. 

Convidamos ainda o Sr. César Hernandes, representando, neste ato, 
a Vereadora Soninha Francine, pela Comissão Permanente de 

Finanças e Orçamento; Milena Marques, representando, neste ato, o 
Secretário Bruno Caetano, da Secretaria Municipal de Educação de 

São Paulo; René Carlos Bender, representando, neste ato, o 

Secretário Edson Aparecido dos Santos, da Secretaria Municipal de 
Saúde; Clarisse de Almeida, representando, neste ato, a Secretária 

Malde Maria Vilas Bôas, da Secretaria Municipal de Gestão. (Palmas) 
Convidamos todos para, de pé, cantar o Hino Nacional Brasileiro, que 

será entoado pelo Coral da Ordem dos Músicos do Brasil, regido pela 
Maestrina Emily. 

- Execução do Hino Nacional Brasileiro. 
A SRA. CECILIA DE ARRUDA - A Câmara Municipal de 

São Paulo agradece ao Coral da Ordem dos Músicos do Brasil e à 
Maestrina Emily. 

Registramos e agradecemos a presença dos Srs.: Luiz Augusto 
Gonçalves de Aguiar, Coordenador de Tecnologia, Logística e 

Infraestrutura da Secretaria Municipal de Segurança Urbana; Roseli 
Morilla Baptista dos Santos, Chefe de Gabinete da Secretaria 



Municipal da Pessoa com Deficiência; Reynaldo Priell Neto, Chefe de 

Gabinete da Secretaria Municipal de Segurança 
Urbana; João José, Presidente da Associação Pró-Moradia União e 

Vida; Everaldo dos Santos, Presidente da Associação Amigos do 

Bairro da Chácara Santa Maria e Guilherme Maleval Ferreira, 
Presidente do Movimento União Força e Terra. (Palmas) 

Acusamos o recebimento de mensagens de congratulações a este 
evento, dentre as quais destacamos as dos Srs.: João Doria, 

Governador do Estado de São Paulo; Bruno Covas, Prefeito da cidade 
de São Paulo; Eduardo Tuma, Presidente da Câmara Municipal de São 

Paulo; Desembargadora Rilma Aparecida Hemetério, Presidente do 
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região; Dr. Paulo Prazak, 

Presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo; 
General João Camilo Pires de Campos, Secretário de Estado da 

Segurança; José Roberto Rodrigues de Oliveira, Secretário Municipal 
de Segurança Urbana; Dr. Rubens Rizek Jr., Secretário Municipal de 

Justiça; Bruno Caetano, Secretário Municipal de Educação; Vitor Levy 
Castex Aly, Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras. 

Agradecemos, ainda, as mensagens dos Vereadores da Câmara 

Municipal de São Paulo: Adilson Amadeu, Adriana Ramalho, Atílio 
Francisco, Aurélio Nomura, Claudinho de Souza, Claudio Fonseca, 

Dalton Silvano, Edir Sales, Eliseu Gabriel, George Hato, Gilson 
Barreto, Isac Felix, Jair Tatto, Dr. Milton Ferreira, 

Patrícia Bezerra, Paulo Frange, Ricardo Nunes e Toninho Paiva. 
Neste momento, anunciamos as palavras do Presidente e proponente 

desta sessão solene, Vereador Reis. 
O SR. PRESIDENTE (Reis - PT) - O Paulo me perguntou seeu vou 

precisar das fichas. É bom, porque não quero me esquecer de 
ninguém. Muito obrigado. 

Boa noite a todas e a todos. Quero dizer da grata satisfação que 
tenho de presidir esta sessão solene para entrega da primeira edição 

do Prêmio Hely Lopes Meirelles. 
Quero cumprimentar os Srs.: João Mancuso, que está representando 

o Vereador Mario Covas Neto; César Hernandes, representando a 

Vereadora Soninha Francine; Milena Marques, representando o 
Secretário Bruno Caetano; René Carlos, representando o Secretário 

Edson Aparecido; Clarisse de Almeida, representando a Secretaria 
Municipal de Gestão; João Gomes, representando o Vereador José 

Police Neto; Roseli, Chefe de Gabinete da Secretaria Municipal da 
Pessoa com Deficiência; Reynaldo, Chefe de Gabinete da Secretaria 

Municipal da Segurança Urbana; Richard Soares Mariano, Diretor de 
Tecnologia Geoespaciais; Augusto Gonçalves de Aguiar, Coordenador 

de Tecnologia, Logística e Infraestrutura da Secretaria Municipal de 
Segurança Urbana; Sandra, Assessora da SP Obras; René Carlos, da 

Secretaria Municipal de Saúde; Thiago Della Volpi, da Subprefeitura 
da Penha; Marco Antonio; Sérgio Ricardo, do Sindicato dos 

Servidores Públicos Municipais de São Paulo; José Roberto Rodrigues 
de Oliveira, Secretário Municipal de Segurança Urbana; Vereador 



Daniel Annenberg, da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia; 

Celso Aparecido Monari, Secretário-Adjunto Municipal; e Vereador 
Eduardo Matarazzo Suplicy, representando a Comissão de Educação e 

Cultura. 

Agradeço a presença de todos, inclusive, pelo trabalho minucioso 
feito com relação aos projetos enviados para análise e, obviamente, 

somente um será o vencedor. 
A ideia deste prêmio e de seu nome surgiu para nos lembrarmos um 

pouco da história de Hely Lopes Meirelles, em função do que fez pela 
Administração Pública. A questão municipal é muito forte no trabalho 

do Hely, que foi Jurista e Secretário de Segurança. 
Na legislatura anterior, em 2016, nós idealizamos a criação do Prêmio 

Hely Lopes Meirelles. Obviamente, queremos aperfeiçoá-lo para que a 
próxima edição possa premiar um maior número de projetos, porque 

a eficiência tem que ser perseguida pela Administração Pública. Ela é 
um princípio constitucional que todos os gestores, todos os 

administradores públicos, devem buscar, para que os resultados da 
administração pública resultados positivos: com menor custo, menor 

gasto, melhor resultado, buscando dar uma visão para a 

administração pública de resultados, uma política de resultados. 
O objetivo do prêmio é reconhecer os talentos existentes na 

Administração Pública, reconhecer a produção da Administração 
Pública e reconhecer os resultados, que vão ao encontro daquilo que 

a população tanto quer e espera: de ser bem atendida nas 
repartições públicas, de ver os seus processos caminharem com 

rapidez, e não ficar esperando tanto tempo para ter respostas. 
A Administração Pública está na questão da saúde, da segurança 

urbana, da iluminação pública, das Subprefeituras, das obras, e 
quando a população vai a uma repartição e faz um pedido, ela espera 

sempre que aquele pedido seja atendido, respondido, mesmo que, 
muitas vezes, sejam coisas até impossíveis de responder, de serem 

feitas, mas a população quer a resposta: se sim ou se não. E essa 
resposta tem que ser eficiente. 

E nós, da Câmara Municipal de São Paulo, queremos acompanhar os 

resultados da produção do Executivo, os resultados da produção do 
Legislativo também, e obviamente que aqueles melhores resultados 

possam então ser reconhecidos por esta Casa e receber o prêmio de 
Gestor Eficiente, o Prêmio Hely Lopes Meirelles. 

Esse é o terceiro prêmio que eu criei nesta Casa de Leis. 
Eu criei o Colar Guilherme de Almeida, que premia questões ligadas à 

cultura, à música e à televisão. Todos os anos há a entrega nesta 
Casa do Prêmio Colar Guilherme de Almeida. E, recentemente, o 

Prêmio Heitor Villa Lobos, que premiou mais de 30 projetos nesta 
Casa, que levanta a questão das músicas nas escolas, projetos de 

música nas escolas. Obviamente que fazemos justiça pela história de 
Heitor Villa Lobos e na questão da administração, fazemos justiça 

pela história de Hely Lopes Meirelles. 



Portanto, fico muito contente em estar nesta solenidade, em 

dezembro, praticamente no final do ano, para falar um pouco da 
questão da eficiência, falar um pouco dos resultados dos projetos 

que, obviamente, serão apresentados. E que, no próximo ano, esta 

Casa possa obviamente ter mais projetos e a população possa 
entender o objetivo dessa busca incansável que o administrador 

público tem, que é a eficiência na gestão pública. 
Não posso deixar de agradecer ao Paulo Ildefonso e a toda sua 

equipe, porque desde o primeiro momento ele está trabalhando na 
organização deste evento, para que hoje pudéssemos entregar o 

prêmio. Também quero agradecer à equipe da Cecilia de Arruda. 
Parabéns a todos! 

Muito obrigado. (Palmas) 
A SRA. CECILIA DE ARRUDA - Neste momento, anunciamos as 

palavras do nobre Vereador Eduardo Matarazzo Suplicy, em nome da 
Comissão Julgadora. 

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY (PT) - Presidente 
Reis, quero enaltecer a sua iniciativa de promover o Prêmio 

Hely Lopes Meirelles, que consagra o nome de um exímio 

Administrador Público que ocupou inúmeras funções na esfera 
estadual e municipal. Foi um exemplo e por isso muito significativa a 

proposição de V.Exa. de fazer com que em cada área da 
Administração Pública Municipal, seja de Inovação e Tecnologia; 

Pessoa com Deficiência; Desenvolvimento Econômico e Trabalho; 
Subprefeituras; Segurança Urbana; Infraestrutura e diversas áreas 

que receberam designações para serem premiadas. 
Cumprimento todos os membros da Mesa, na pessoa do Vereador 

Daniel Annenberg. Quero fazer um desafio, ainda hoje a Rede Nossa 
São Paulo, através do Coordenador Jorge Abrahão, nos apresentou o 

Mapa da Desigualdade: Vereadores; secretários municipais e 
subprefeitos convidados. Faço uma sugestão: que possa a Comissão 

Julgadora, no próximo ano, examinar com aquela proposição qual a 
política econômica e social mais contribuiu para diminuir a 

desigualdade no Município de São Paulo e que essa seja uma 

preocupação nossa. 
Oded Grajew, hoje de manhã, nos disse que era preciso verificar se a 

proposta orçamentária efetivamente contribuiu para que as 
desigualdades expressas no Mapa da Desigualdade fossem 

consideradas. Senão estiverem, caberia a nós, Vereadores, 
encaminhar à Justiça uma solicitação dizendo que não estão sendo 

cumpridos os objetivos fundamentais da República Federativa do 
Brasil, que dentre outros, diz muito claramente no artigo 3º: diminuir 

as desigualdades e erradicar a pobreza. 
Então fica a sugestão, querido Reis, para que esse objetivo seja 

efetivamente considerado. Meus parabéns a todos. Queremos agora 
conhecer quais os projetos premiados. 

Muito obrigado. (Palmas) 



A SRA. CECILIA DE ARRUDA - Convidamos neste momento o Coral da 

Ordem dos Músicos do Brasil, regido pela Maestrina Emily, que 
apresentará Mulher Rendeira, composta pelo próprio Lampião, e 

Aquarela do Brasil, de Ary Barroso. 

- Apresentação musical. 
A SRA. CECILIA DE ARRUDA - Neste momento, convidamos todos os 

integrantes da mesa principal para que se coloquem à frente e ao 
centro do salão para a entrega das homenagens. 

Agradecemos aos que participaram da primeira edição do 
Prêmio Hely Lopes Meirelles. Faremos a entrega dos certificados de 

participação. O critério de chamada é a ordem alfabética. 
Convidamos para receber o Certificado de Participação, Sr. Alexandre 

Baptista Pires, da Subprefeitura Jaçanã, representado pelo Sr. Sandro 
Silvério Santos. 

- Entrega de homenagem, sob aplausos. 
A SRA. CECILIA DE ARRUDA - Convidamos para receber o 

Certificado de Participação, o Secretário Cid Torquato, da Secretaria 
Municipal da Pessoa com Deficiência, representado pela Secretária-

Adjunta Marinalva Cruz. 

- Entrega de homenagem, sob aplausos. A SRA. CECILIA DE ARRUDA 
- Convidamos para receber o Certificado de Participação, Vereador 

Daniel Annenberg e o Sr. Cassiano Archas, da Secretaria Municipal de 
Inovação e Tecnologia. 

- Entrega de homenagem, sob aplausos. 
A SRA. CECILIA DE ARRUDA - Convidamos para receber o Certificado 

de Participação, Sr. Leanndru Guilherme Pires Sussmann, da 
Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme, representado pelo Sr. Thiago 

Rodrigues de Paula. 
- Entrega de homenagem, sob aplausos. 

A SRA. CECILIA DE ARRUDA - Convidamos para receber o Certificado 
de Participação, Sr. Paulo Vitor Sapienza, da Subprefeitura Butantã. 

- Entrega de homenagem, sob aplausos. 
A SRA. CECILIA DE ARRUDA - Convidamos para receber o Certificado 

de Participação, Sr. Richard Soares Mariano, da Secretaria Municipal 

de Segurança Urbana. 
- Entrega de homenagem, sob aplausos. 

A SRA. CECILIA DE ARRUDA - Convidamos para receber o Certificado 
de Participação, Sr. Thiago Della Volpi, da Subprefeitura Penha. 

- Entrega de homenagem, sob aplausos. 
A SRA. CECILIA DE ARRUDA - Convidamos para receber o Certificado 

de Participação em nome do Sr. Vitor Levy Castex 
Aly, a Sra. Sandra Benfica, da Secretaria Municipal de Infraestrutura 

Urbana e Obras. 
- Entrega de homenagem, sob aplausos. 

A SRA. CECILIA DE ARRUDA - A Câmara Municipal de 
São Paulo agradece o empenho e a dedicação da Comissão 

Julgadora pela avaliação dos inscritos ao Prêmio Hely Lopes 
Meirelles. 



A Comissão Julgadora decidiu premiar com um Diploma de 

Reconhecimento. Vamos anunciar o ganhador do Prêmio Hely 
Lopes Meirelles de Gestor Público Eficiente: Vereador Daniel 

Annenberg pela Expansão do Projeto Descomplica São Paulo, como 

Secretário Municipal de Inovação e Tecnologia. 
Receba o prêmio juntamente com o Sr. Cassiano Archas, também da 

Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia. 
- Entrega de homenagem, sob aplausos. 

A SRA. CECILIA DE ARRUDA - Tem a palavra o Vereador 
Daniel Annenberg. 

O SR. DANIEL ANNENBERG (PSDB) - Boa noite a todos e a todas. 
Antes de tudo, quero agradecer muito ao Vereador Reis pelo prêmio, 

pela instituição desse prêmio tão importante e fundamental para a 
nossa cidade. Agradeço muito ao Vereador Suplicy por todo o apoio, 

em nome de quem cumprimento todos os participantes. 
Muito rapidamente, quero deixar algumas palavras. Primeiro, quero 

dizer que esse prêmio não é para mim. Na verdade, é um prêmio que 
reconhece um trabalho em equipe composta por muitas pessoas. O 

Cassiano coordena o Descomplica e há muitos mais envolvidos das 

diversas secretarias, das diversas instituições. É um prêmio coletivo. 
Em nome de todos, agradeço muito. 

Quero lhes dizer que este prêmio é para quem acredita no serviço 
público. Eu acredito no serviço público, no servidor público. Neste 

momento tão difícil em que vivemos no País, é tão importante 
reconhecer os servidores públicos, reconhecer que o serviço público 

pode e deve funcionar para quem mais precisa. 
Quero também lhes dizer que acredito que um prêmio como esse faz 

jus e reconhece que é necessário melhorar o atendimento ao público. 
É necessário que haja mais qualidade, mais respeito pelos cidadãos 

que mais precisam do serviço público municipal. Ao mesmo tempo, é 
um prêmio que valoriza a importância de descentralizarmos a nossa 

cidade, fazer com que o serviço chegue aos mais distantes rincões da 
nossa cidade. É muito importante que ali na periferia, nos lugares 

mais distantes, consigamos ter serviços públicos que funcionem, que 

tenham qualidade, e que, de fato, atendam as pessoas que mais 
precisam. 

Um prêmio desses também reconhece a importância da inclusão 
digital e social na nossa cidade. O Descomplica é um programa 

justamente para ajudar também a reduzir desigualdades, a fazer com 
quem mais precisa do serviço público possa de fato ter um serviço 

que funcione, que atenda a todos igualmente, ou seja, é o nosso 
Poupatempo Municipal. 

Por isso, agradeço muito em nome de todas as pessoas que 
trabalham no Descomplica e não tenho dúvidas de que precisamos 

ter mais serviços com qualidade - como o Vereador Reis falou -, com 
atendimento, com muito carinho, com muito respeito, pessoas 

atendendo pessoas. Eu acredito no serviço público, acredito no 
servidor público e não tenho dúvidas de que vamos ter outros 



prêmios como esse para justamente premiar quem mais se destaca, 

quem mais tem feito um trabalho em prol das pessoas que mais 
precisam na Cidade. 

Muito obrigado a todos. (Palmas) 

A SRA. CECILIA DE ARRUDA - Convidamos todos os componentes da 
Mesa para uma foto oficial. 

- Registro fotográfico. 
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY (PT) - Permita- 

-me quebrar o protocolo, Presidente Reis, mas quero falar uma 
palavra especial ao Vereador Daniel Annenberg, que foi o responsável 

pela Secretaria de Inovação e Tecnologia e que, em verdade, havia 
sido o responsável pela criação do Poupatempo, que facilita tanto a 

vida de nós, cidadãos paulistanos. Quem é que alguma vez já perdeu 
a Carteira de Identidade ou a Carteira de Motorista e precisou de um 

novo documento e foi lá? 
E, em um instante, com muita eficiência, os servidores sabem como 

proceder. 
No Descomplica, por exemplo, uma pessoa que está nessas 

circunstâncias da vida presente no Brasil, há bastante tempo em São 

Paulo, também procurando emprego, pode ir ao Descomplica e, pelo 
menos, informando os seus dados pode verificar se tem algum 

documento faltando, a própria Carteira de Trabalho ou o que quer 
que seja, ali ele obtém o atendimento necessário e para tantas outras 

coisas. Se uma pessoa foi vítima de violência e precisa ter um 
atendimento especial ou se souber de alguém, ainda hoje, por 

exemplo, recebi uma carta de uma pessoa que está muito 
preocupada com uma senhora que todo o dia está embaixo de um 

viaduto na Vila Carrão com uma criança no colo, às vezes nua e tudo, 
e chama atenção. Eu até mandei uma carta para a Secretaria de 

Desenvolvimento e Assistência Social para verificar o caso. 
Mas, para quem ainda não sabe, quantas são as unidades do 

Descomplica hoje e quantas vão ter? 
O SR. DANIEL ANNENBERG (PSDB) - São quatro unidades em 

funcionamento. Na semana que vem, mais duas: em São 

Mateus e no Jabaquara. Até o final do ano, na Penha. Existentes, são 
quatro: no Campo Limpo, em São Miguel, em Santana/ Tucuruvi e no 

Butantã. E tem mais quatro previstas para o ano que vem: na Capela 
do Socorro, em Pirituba, na Cidade Tiradentes e uma mais Central. 

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY (PT) – Meus parabéns, mais 
uma vez. (Palmas) 

A SRA. CECILIA DE ARRUDA - Convidamos todos para cantar com o 
Coral da Ordem dos Músicos do Brasil, sob a regência da Maestrina 

Emily, Bom Natal, música de César Batalha e letra de Lúcia Carvalho. 
- Apresentação musical. 

A SRA. CECILIA DE ARRUDA - Agradecemos e parabenizamos o Coral 
da Ordem dos Músicos do Brasil, a Maestrina Emily e as pianistas Iara 

Veiga e Tati de Paula. Agradecemos também aos intérpretes de 
Libras, que estiveram conosco nesta sessão: Wesley e Thiago. 



E para o encerramento oficial da sessão, anunciamos as palavras do 

Presidente, Vereador Reis. 
O SR. PRESIDENTE (Reis - PT) - Agradeço a presença de todos. 

Agradeço ao Coral, essa música é muito bonita para o período. 

Eu sei que os senhores têm que se dirigir às lojas para as compras de 
Natal; por isso, para que possam fazer suas atividades, declaro 

encerrada esta sessão solene. 
Muito obrigado. (Palmas). 

 
 


