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P A U T A   D A   S E S S Ã O   O R D I N Á R I A 

D O   D I A   27/05/2019 – 19:00 Horas 
 
INDICAÇÕES Nº s 532 a 548/19 

 

532/19 – Indica a necessidade de passar a maquina Patrol, colocar cascalho, limpar os barrancos e 

roçar as beiradas da estrada do Bairro Santa Adelaide. 

Autoria: RONALDO JOSE DA MOTA 

 

533/19 – Indica a necessidade de realizar uma operação tapa buracos em toda a extensão da Via 

Municipal José Domingues Vieira (Carçudo), no Bairro Jurumirim. 

Autoria: RONALDO JOSE DA MOTA 

 

534/19 – Indica a necessidade de realizar a limpeza do terreno do Expurgo, situado entre as Ruas 

Teófilo Andrade Gama e Travessa São Lázaro, no Bairro Boqueirão. 

Autoria: RONALDO JOSE DA MOTA 

 

535/19 – Indica a necessidade de passar a máquina Patrol e colocar cascalho na estrada que liga o 

Bairro Jurumirim ao Bairro Santa Adelaide. 

Autoria: RONALDO JOSE DA MOTA 

 

536/19 - Indica a necessidade de colocar duas lombadas na Rua Teófilo Andrade Gama em frente ao 

Posto de Saúde, para baixo do Pátio Vivaz. 

Autoria: JOSÉ CARLOS VENTURA 

 

537/19 - Indica a necessidade de colocar um guard rail na ponte do Rio Tatuí. 

Autoria: JOSÉ CARLOS VENTURA 

 

538/19 - Indica a necessidade de passar a máquina na estrada “Laranjal via terra”, Bairros Rio das 

Pedras e Guarapó. 

Autoria: MARQUINHO ABREU 

 

539/19 – Indica a necessidade de providenciar, uma rampa de acesso aos cadeirantes na entrada da 

Prefeitura, apenas uma entrada possui essa acessibilidade. 

Autoria: BISPO NILTO 

 

540/19 – Indica a necessidade de capinar toda extensão da Rua Teófilo Andrade Gama, canteiro 

entre a Vila Ezequiel e Jardim Rosa Garcia II. 

Autoria: ALEXANDRE GRANDINO TELES 

 

541/19 – Indica a necessidade de realizar a capinação e limpeza em toda extensão do B.º São João. 

Autoria: ALEXANDRE GRANDINO TELES 

 

542/19 – Indica a necessidade da instalação de sinalização horizontal e vertical nas lombadas da 

Estrada Moisés Martins, nas proximidades do Clube do Sindicato dos Metalúrgicos de Tatuí. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 

 

543/19 – Indica a necessidade de disponibilizar, no site da Prefeitura, as datas e locais dos 

encontros dos Conselhos de nossa cidade. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 

 

544/19 – Indica a necessidade de realizar manutenção da Rua Chiquinha Rodrigues, na altura da 

ponte que leva até o condomínio Reserva dos Ipês I. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 
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545/19 – Indica a necessidade de realizar a limpeza dos restos da poda de árvore realizada no 

Condomínio Residencial Portal das Nogueiras. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 

 

546/19 – Indica a necessidade da manutenção da iluminação pública na Rua José Ortiz de 

Camargo, no trecho entre a Rua Treze de Maio e a Secretaria de Saúde. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 

 

547/19 – Indica a necessidade de realizar manutenção da iluminação pública na Rua Cel. Lúcio 

Seabra, no trecho que se localiza entre a Rua Maneco Pereira e a Secretaria de Saúde. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 

 

548/19 – Indica a necessidade de realizar manutenção da iluminação pública na Rua São Paulo, no 

trecho próximo ao número 70 e à ponte que segue em direção à Rua Rio de Janeiro. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 

 

 

REQUERIMENTOS Nº s 1075 a 1145/19 

 

1075/19 - Requer da Prefeita que informe se existe a possibilidade de providenciar a poda de 

árvores na Escola Municipal Lígia Vieira de Camargo Del Fiol (Vila Angélica). 

Autoria: MARQUINHO ABREU 

 

1076/19 – Requer da Prefeita que informe se existe possibilidade da instalação de iluminação 

externa no Cemitério Municipal São João Batista. 

Autoria: DANIEL ALMEIDA REZENDE 

 

1077/19 – Requer da Prefeita que informe se os funcionários em Cargos de Comissão possuem 

controle de Jornada de Trabalho através de Biometria. 

Autoria: DANIEL ALMEIDA REZENDE 

 

1078/19 – Requer da Prefeita que envie em forma de Certidão o Contrato da Empresa Coopus. 

Autoria: DANIEL ALMEIDA REZENDE 

 

1079/19 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de proceder a limpeza e 

manutenção em todas as Ruas do Portal das Nogueiras. 

Autoria: DANIEL ALMEIDA REZENDE 

 

1080/19 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de limpeza e serviços de capina no 

“Terreno do Fragnani”, na Rua Vice-Prefeito Nelson Fiúza, no Bairro Morro Grande. 

Autoria: JAIRO MARTINS 

 

1081/19 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de limpeza e serviços de capina na 

“pracinha” da Vila Brasil. 

Autoria: JAIRO MARTINS 

 

1082/19 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de instalar placas de identificação 

com o nome das ruas no Bairro Jardins Tatuí. 

Autoria: JAIRO MARTINS 

 

1083/19 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de instalar placas de identificação 

com o nome das ruas no Bairro Residencial Europark. 

Autoria: JAIRO MARTINS 
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1084/19 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de limpar e consertar uma viela ao 

lado do número nº 99, da Rua Silvino Moreira Cardoso, no Bairro Jardins de Tatuí. 

Autoria: JAIRO MARTINS 

 

1085/19 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de trocar as lâmpadas dos postes da 

Viela Lazara Rodrigues Duarte, no Jardim Tókio. 

Autoria: JAIRO MARTINS 

 

1086/19 – Requer da Prefeita que informe se há possibilidade de realizar a limpeza do bueiro na 

Rua Cel. Bento Pires, esquina com a Rua Cel. Lucio Sabra. 

Autoria: DANIEL ALMEIDA REZENDE 

 

1087/19 – Requer da Prefeita que informe se existe a possibilidade de aplicar produtos (fumacê) 

para eliminação de mosquitos e pernilongos em toda a Margem do Ribeirão Manduca. 

Autoria: DANIEL ALMEIDA REZENDE 

 

1088/19 – Requer da Prefeita que informe quais foram as especialidades médicas que o Município 

perdeu até a presente data, justificando os motivos e se já foi providenciada a recolocação dessas 

especialidades. 

Autoria: DANIEL ALMEIDA REZENDE 

 

1089/19 – Requer da Prefeita que envie por meio de certidão, cópia do contrato com a Empresa 

Datahealth (Sistema Utilizado no SUS). 

Autoria: DANIEL ALMEIDA REZENDE 

 

1090/19 – Requer da Prefeita que informe se existe a possibilidade de providenciar uma base móvel 

para a Guarda Municipal, a fim de atender os bairros afastados da cidade. 

Autoria: DANIEL ALMEIDA REZENDE 

 

1091/19 - Requer da Prefeita que informe em qual estágio se encontra o processo de legalização dos 

imóveis do Bairro Boa Vista Alegre. 

Autoria: JOÃO EDER ALVES MIGUEL 

 

1092/19 - Requer da Prefeita que informe quais providências serão tomadas, a fim de solucionar os 

problemas que tem ocorrido no interior do antigo Colégio Educativo, no Bairro Colina Verde. 

Autoria: JOÃO EDER ALVES MIGUEL 

 

1093/19 - Requer da Prefeita que informe qual é o montante de tributos devido pela propriedade 

que abrigava o antigo Colégio Educativo, no Bairro Colina Verde. O processo está em execução? Há 

possibilidade de adjudicação do referido imóvel? 

Autoria: JOÃO EDER ALVES MIGUEL 

 

1094/19 - Requer da Prefeita que informe quais providências serão tomadas mediante as 

reclamações apresentadas por moradores quanto ao imóvel localizado na Rua Cornélio Vieira de 

Camargo, defronte aos números 83 e 95, no Centro. 

Autoria: JOÃO EDER ALVES MIGUEL 

 

1095/19 - Requer da Prefeita que informe quais providências serão tomadas, de modo a garantir a 

instalação de iluminação pública no trajeto entre a Rodovia SP 141 - Mário Batista Mori e o acesso 

ao Condomínio Residencial Jardim Helena. 

Autoria: JOÃO EDER ALVES MIGUEL 
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1096/19 – Requer da Prefeita que informe quantas multas foram aplicadas sob o artigo 181, XVII e 

XX do CTB (Código de Transito Brasileiro), nas vagas reservadas às pessoas com deficiência ou 

idosos e de carga e descarga, no período do ano de 2019, quantas multas foram recorridas na JARI, 

quais foram deferidas e suas justificativas. Enviar em forma de certidão. 

Autoria: RODNEI ROCHA 

 

1097/19 – Requer do Presidente da Câmara que informe quais foram os gastos que a Câmara 

teve no período de 2017 até a presente data, com cursos aos seus servidores. Enviar cópia 

em forma de certidão com nome de cada servidor que realizou os cursos e seus gastos.  

Autoria: RODNEI ROCHA 

 

1098/19 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade do conserto da tampa da boca de 

lobo na Rua Gilson Francisco Rodrigues, em frente ao nº 325, no Jardim São Conrado. 

Autoria: ALEXANDRE DE JESUS BOSSOLAN 

 

1099/19 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade da construção de uma área de lazer 

(campo de futebol) em um terreno localizado no final da Rua Gilson Francisco Rodrigues, no Jardim 

São Conrado. 

Autoria: ALEXANDRE DE JESUS BOSSOLAN 

 

1100/19 – Requer da Prefeita que informe, através do TatuíPrev, qual o saldo disponível de capital 

líquido do Instituto, em quais instituições bancárias esses montantes estão aplicados e qual a 

rentabilidade obtida no período de 12 meses de cada fundo de aplicação. 

Autoria: ALEXANDRE DE JESUS BOSSOLAN 

 

1101/19 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de trocar as lâmpadas da área de 

lazer Olivia Ribeiro da Rocha, no Jardim América, mais conhecida como “Pracinha do São Conrado”. 

Autoria: ALEXANDRE DE JESUS BOSSOLAN 

 

1102/19 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade da construção de uma lombada na 

Rua João Jubran, próximo ao nº 420, no Jardim São Conrado. 

Autoria: ALEXANDRE DE JESUS BOSSOLAN 

 

1103/19 - Requer da Prefeita que informe quando será feita a entrega de Material Escolar aos 

alunos da rede municipal de ensino. 

Autoria: ALEXANDRE DE JESUS BOSSOLAN 

 

1104/19 - Requer da Prefeita que informe, considerando a resposta ao Requerimento nº 703/19, se 

foi incluída, na próxima lei orçamentária, dotação para tal demanda nas áreas de educação e saúde. 

Autoria: MARQUINHO ABREU 

 

1105/19 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de realizar a manutenção, incluindo 

iluminação no espaço recreativo localizado na Rua Francelino Soares, no Jd. São Judas. 

Autoria: BISPO NILTO 

 

1106/19 – Requer da Prefeita que informe sobre o tempo de garantia e durabilidade assumido pela 

empresa contratada na construção da nova ponte Marapé. 

Autoria: BISPO NILTO 

 

1107/19 – Requer da Prefeita que envie em forma de certidão, a relação de como foi utilizada a verba 

no valor de R$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais) repassada à Guarda Municipal. 

Autoria: BISPO NILTO 
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1108/19 – Requer da Prefeita que envie o nome da empresa contratada para realizar o serviço de 

transporte dos alunos universitários residentes no município, á instituições de municípios vizinhos. 

Autoria: BISPO NILTO 

 

1109/19 – Requer da Prefeita que informe o nome das clínicas especializadas em atender munícipes 

que necessitam de atendimento psiquiátrico. 

Autoria: BISPO NILTO 

 

1110/19 – Requer da Prefeita que informe o nome da empresa contratada para realizar a recarga de 

oxigênio medicinal e ar comprimido, que atende pacientes com necessidade de atendimento 

domiciliar assistido, ambulâncias, unidades da secretaria municipalidade saúde, Pronto Socorro, 

frota municipal, CEO, SAMU, SAD e bombeiros. 

Autoria: BISPO NILTO 

 

1111/19 – Requer da Prefeita que informe o nome da empresa contratada para realizar a construção 

e cobertura da Quadra de Bocha na Praça Airton Senna, na Vila Dr. Laurindo. 

Autoria: BISPO NILTO 

 

1112/19 – Requer da Prefeita que informe a data de início dos trabalhos de reforma da cozinha da 

EMEF Prof.ª Maria Helena Machado e do CEPEM Prof.ª Benedita Pereira Fiúza Orsi. 

Autoria: BISPO NILTO 

 

1113/19 – Requer da Prefeita que informe se houve alteração nos locais de instalação de Ecopontos, 

conforme Projeto de Lei nº 044/18 “Para a construção de Pontos de Entrega Voluntária de Resíduos 

de Construção”. 

Autoria: BISPO NILTO, VALDECI ANTONIO DE PROENÇA 

 

1114/19 – Requer da Prefeita que informe se está previsto no cronograma desta administração a 

implantação de ciclovias, se sim para quais os locais previstos, se não o que impede a implantação 

das referidas ciclovias. 

Autoria: VALDECI ANTONIO DE PROENÇA 

 

1115/19 – Requer da Prefeita que encaminhe a relação dos convênios pagos pelo Sistema Único de 

Saúde – SUS, referente a: consultas, cirurgias, exames laboratoriais, raios-X, tomografias e 

ultrassonografias, especificando quais são custeados integralmente e parcialmente pelo SUS. 

Autoria: VALDECI ANTONIO DE PROENÇA 

 

1116/19 – Requer da Prefeita que informe qual o tempo médio de espera para consultas médicas por 

especialidade. 

Autoria: VALDECI ANTONIO DE PROENÇA 

 

1117/19 – Requer da Prefeita que informe, por meio de certidão, sobre a possibilidade de tornar 

público no site oficial da Prefeitura de Tatuí a fila de espera por Cirurgias Eletivas e Exames 

atendendo assim a Lei Municipal n°4.818/2013. 

Autoria: VALDECI ANTONIO DE PROENÇA 

 

1118/19 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de prestar esclarecimentos e 

informações inerentes a Unidade do Pronto Socorro Municipal de Tatuí. 

Autoria: VALDECI ANTONIO DE PROENÇA 
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1119/19 - Requer do Deputado Federal Guiga Peixoto que informe se foi formalizado o 

repasse de recursos, oriundos do “Auxílio Mudança” da Câmara dos Deputados, para as seis 

entidades mencionadas no vídeo veiculado pelo nobre deputado em redes sociais no dia 10 

de fevereiro de 2019. São elas: Centro de Apoio do Adolescente (Itapetininga), APAE (Tatuí), 

Lar São José (Cerquilho), Colégio Educandário (Tietê), Lar São Vicente de Paulo (Boituva) e 

Vila dos Velhinhos (Sorocaba); informando também quais foram os valores destinados a cada 

uma delas e o dia do respectivo repasse. 

Autoria: MARQUINHO ABREU 

 

1120/19 - Requer da APAE de Tatuí na pessoa de seu Presidente Ilmo. Sr. Mário Luís 

Rodrigues da Costa, que informe se foi formalizado o repasse de recursos, oriundos do 

“Auxílio Mudança” da Câmara dos Deputados, para esta entidade, mencionada no vídeo 

veiculado pelo nobre deputado federal Guiga Peixoto (PSL/SP) em redes sociais no dia 10 de 

fevereiro de 2019, disponibilizando o valor do recurso depositado e a data do mesmo. 

Autoria: MARQUINHO ABREU 

 

1121/19 – Requer da Prefeita que encaminhe em forma de certidão a lista dos membros do grupo 

Gestor Tripartite do CEU das Artes de nossa cidade. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 

 

1122/19 – Requer da Prefeita que informe se tem sido proibida a venda de alimentos e produtos 

durante eventos no CEU das Artes. Se sim, por quais razões. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 

 

1123/19 – Requer da Prefeita que informe por quais razões se encontra atualmente fechado o 

banheiro para as pessoas com deficiência do CEU das Artes. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 

 

1124/19 – Requer da Prefeita que informe se há falta de funcionários da limpeza no CEU das Artes 

atualmente. Se sim, por quais razões e para quando será solucionado este problema. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 

 

1125/19 – Requer da Prefeita que informe qual o planejamento pedagógico e programático dos 

funcionários do CRAS que estão alocados no CEU das Artes. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 

 

1126/19 – Requer da Prefeita que informe por quais razões não há atualmente um bibliotecário 

trabalhando na biblioteca do CEU das Artes. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 

 

1127/19 – Requer da Prefeita que informe quantas e quais oficinas ocorrem no CEU das Artes 

atualmente? Em que dia e horário ocorrem. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 

 

1128/19 – Requer da Prefeita que informe se tem sido divulgada, no site da Prefeitura, a 

programação dos cursos, serviços e atividades que são realizados no CEU das Artes de nossa cidade. 

Se não, por quais razões e se há estudo para ser elaborada uma seção, no site, que apresente a 

agenda deste equipamento. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 

 

1129/19 – Requer da Prefeita que informe quando será realizada a instalação de sinalização 

horizontal e vertical nas lombadas situadas na Estrada Moisés Martins, nas proximidades do Clube 

do Sindicato dos Metalúrgicos de Tatuí. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 
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1130/19 – Requer da Prefeita que informe se existe a possibilidade de disponibilizar, no site da 

Prefeitura, as datas e locais dos encontros dos Conselhos de nossa cidade? 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 

 

1131/19 – Requer da Prefeita que informe quando será realizada manutenção da Rua Chiquinha 

Rodrigues, na altura da ponte que leva até o condomínio Reserva dos Ipês I, através de operação 

tapa-buraco ou recapeamento asfáltico. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 

 

1132/19 – Requer da Prefeita que informe se há protocolo de atuação instituído pela atual gestão 

aos funcionários de coleta de lixo de nossa cidade. Se sim, quais. Se não, por quais razões, e se há 

possibilidade de se instituir. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 

 

1133/19 – Requer da Prefeita que informe quando será realizada a limpeza dos restos da poda de 

árvore realizada no condomínio residencial Portal das Nogueiras. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 

 

1134/19 – Requer da Prefeita que informe se está nos planos realizar a manutenção da iluminação 

pública na Rua José Ortiz de Camargo, no trecho entre a Rua Treze de Maio e a Secretaria de Saúde. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 

 

1135/19 – Requer da Prefeita que informe se está nos planos realizar manutenção da iluminação 

pública na Rua Cel. Lúcio Seabra, no trecho entre a Rua Maneco Pereira e a Secretaria de Saúde. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 

 

1136/19 – Requer da Prefeita que informe se está nos planos realizar obra de manutenção da 

iluminação pública na Rua São Paulo, no trecho próximo ao número 70 e à ponte que segue em 

direção à Rua Rio de Janeiro. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 

 

1137/19 – Requer da Prefeita que informe se já foram realizadas as vistorias na Rua 13 de Maio, 

próximo à Prefeitura, para que seja possibilitada a manutenção da cerca do terreno ali localizado. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 

 

1138/19 – Requer do Sr. Alessandro Bosso DD. Secretário Municipal do Trabalho e 

Desenvolvimento Social, que nos informe o numero do telefone para que a população possa 

ligar nessa época de frio, em relação aos moradores de rua. 

Autoria: ALEXANDRE GRANDINO TELES 

 

1139/19 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de fazer a poda das palmeiras da 

Rua XV de Novembro próximo á rotatória. 

Autoria: ALEXANDRE GRANDINO TELES 

 

1140/19 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de envidar esforços para a 

instalação de um Restaurante Bom Prato, na região central do Município. 

Autoria: ALEXANDRE GRANDINO TELES 

 

1141/19 – Requer da Prefeita que informe quais espécies de árvores serão plantadas na Avenida 

Donato Flores durante a realização da obra de revitalização do local. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 

 

1142/19 – Requer da Prefeita que envie em forma de certidão o projeto de reforma da Pça da Santa. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 
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1143/19 – Requer da Prefeita que informe se está nos planos adquirir uma máquina de destocar, a 

fim de eliminar os tocos de árvores que são cortadas nas calçadas do município, de forma a permitir 

que o população possa plantar uma outra árvore no local. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 

 

1144/19 – Requer da Prefeita que informe se foram comprados os holofotes em falta na sala de 

teatro do CEU das Artes. Se sim, para quando serão instalados. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 

 

1145/19 – Requer da Prefeita que envie em forma de certidão a programação do CEU das Artes 

deste ano. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 

 
 

MOÇÕES Nº s 257 a 263/19 

 

257/19 - Aplausos e Congratulações ao Grupo de Jovens “Jesus e Maria”, da Comunidade São 

Cristóvão de Tatuí, em razão da comemoração de seus 25 anos de existência e pelo brilhante 

trabalho de evangelização e formação dos jovens. 

Autoria: MARQUINHO ABREU 

 

258/19 - Aplausos e Congratulações para a Igreja Apostólica Adoração e Avivamento, na pessoa 

de seus Pastores Apóstolo Valter de Paula Leite e Juliana Tuani Leite, pelo transcorrer dos 11 

anos de ministério, comemorado no Sábado do dia 18 de Maio, com um culto de ação de graças. 

Autoria: BISPO NILTO 

 

259/19 - Aplausos e Congratulações ao Grupo de Jovens “Jesus e Maria”, da comunidade do 

Bairro São Cristóvão, em razão da passagem de seus 25 anos de existência. 

Autoria: JOÃO EDER ALVES MIGUEL 

 

260/19 - Aplausos e Congratulações à Paróquia Santa Rita de Cássia de Tatuí, na pessoa do 

Pároco Responsável, Francisco Roberto da Silva, em razão da novena em honra à Santa Rita de 

Cássia, ocorrida entre os dias 12 e 22 de maio de 2019. 

Autoria: JOÃO EDER ALVES MIGUEL 
 

261/19 - Aplausos e Congratulações à Polícia Militar de Tatuí, na pessoa do Ilmo Sr. Cap. PM Júlio 

Cesar da Costa, em decorrência de sua ascensão Profissional alcançando o posto de Capitão da 

Polícia Militar e pelos relevantes serviços prestados à população de nossa cidade, na manutenção da 

ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio. 

Autoria: BISPO NILTO 

 

262/19 - Aplausos e Congratulações à Agência Akoma – Projetos Educacionais e Sociais pela 

realização do I Sarau Afro “Resistências Quilombolas”, ocorrido no Museu Histórico Paulo Setúbal no 

último domingo, dia 19 de maio de 2019. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 

 

263/19 - Aplausos e Congratulações a Psicóloga Marina Garcia e a Terapeuta Ocupacional 

Marinara Soares, em razão da palestra realizada no último dia 16 para os alunos do Cursinho Pré-

Vestibular “Professor Carlão” sobre o tema da Luta Antimanicomial. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 


