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ATA DA 3ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 3ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO 

SUL, REALIZADA NO PLENÁRIO DOS 

AUTONOMISTAS, AOS VINTE E 

QUATRO DIAS DO MÊS DE 

FEVEREIRO DO ANO DE DOIS MIL E 

QUINZE. 

 

 

 

Às dezessete horas e trinta e nove minutos, com a presença dos Vereadores 

registrada em livro próprio, o Sr. Presidente, Vereador Paulo Higino Bottura 

Ramos, assume a Presidência e declara aberta a Sessão. A Ata da 2ª Sessão 

Ordinária é “Aprovada”. A seguir, passa a palavra à 1ª Secretária, Vereadora 

Magali Aparecida Selva Pinto, que procede à leitura das matérias destinadas 

ao Expediente. Processo nº. 0529/05. Ofício do Tribunal de Contas do Estado 

de São Paulo, encaminhando cópias de peças do Processo TC-800115/587/06. 

"Ciente.". Processo nº. 0479/15. Prefeitura Municipal. Ofício do Sr. Prefeito 

Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 10.836, de 10/02/2015. 

"Ciente.". Processo nº. 0480/15. Prefeitura Municipal. Ofício do Sr. Prefeito 

Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 10.837, de 10/02/2015. 

"Ciente.". Processo nº. 0442/15. Flávio Martins Rstom. Projeto de Lei que 

“Institui o estímulo, nas escolas municipais, à promoção de ações 

sócioeducativas e preventivas visando o combate aos atos de violência contra 

a mulher no âmbito do município de São Caetano do Sul e dá outras 

providências.”. Às Comissões de Justiça e Redação e Finanças e 

Orçamento. Processo nº. 0447/15. Roberto Luiz Vidoski. Projeto de Lei que 

“Dispõe sobre o incentivo à inserção de mensagem educativa de prevenção ao 

consumo de álcool e drogas, nos kits escolares fornecidos pela Prefeitura 

Municipal de São Caetano do Sul e dá outras providências.”. Às Comissões 

de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Processo nº. 0458/15. Eder 

Xavier. Projeto de Lei que “Institui a Campanha Permanente de 

Conscientização e Orientação Sobre a Doença Lúpus no município de São 

Caetano do Sul, e dá outras providências.”. Às Comissões de Justiça e 

Redação e Finanças e Orçamento. Processo nº. 0513/15. José Roberto 

Espíndola Xavier. Projeto de Lei que “Estimula a utilização de instalações 
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hidráulicas e sanitárias mais econômicas em relação ao consumo de água no 

âmbito do município de São Caetano do Sul, e dá outras providências.”. Às 

Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Processo nº. 

0514/15. José Roberto Espíndola Xavier. Projeto de Lei que “Institui a 

obrigatoriedade às empresas de locação de terminais de computadores a 

manterem cadastro dos seus usuários no município de São Caetano do Sul.”. 

Às Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Processo nº. 

0515/15. José Roberto Espíndola Xavier. Projeto de Lei que “Dispõe sobre a 

divulgação do benefício contido na Lei Federal nº 8.213/91, artigos 89 e 90, 

referente ao fornecimento de prótese e órtese na forma que menciona.”. Às 

Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Processo nº. 

0530/15. Eder Xavier. Projeto de Lei que “Institui no Calendário Oficial de 

Datas e Eventos do Município de São Caetano do Sul a ‘Semana de Prevenção 

e Combate ao Tráfico Humano’, e dá outras providências.”. Às Comissões de 

Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Processo nº. 0531/15. Jorge 

Martins Salgado. Projeto de Lei que “Institui no Calendário Oficial de Datas 

e Eventos do Município de São Caetano do Sul, o 'Dia Municipal de Combate 

ao Trabalho Infantil', e dá outras providências".". Às Comissões de Justiça e 

Redação e Finanças e Orçamento. Processo nº. 0568/15. Fábio Soares de 

Oliveira. Projeto de Lei que “Institui no Calendário Oficial de Datas e Eventos 

do Município de São Caetano do Sul, a 'Semana Municipal de 

Conscientização sobre Doenças Raras’ a ser realizada nas unidades escolares 

do município', e dá outras providências".". Às Comissões de Justiça e 

Redação e Finanças e Orçamento. Processo nº. 0569/15. Fábio Soares de 

Oliveira. Projeto de Lei que “Dispõe sobre o atendimento prioritário aos 

portadores de doenças raras e genéticas, estabelecendo diretrizes para a 

promoção da educação com relação a elas e dá outras providências.”. Às 

Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Processo nº. 

0570/15. Fábio Soares de Oliveira. Projeto de Lei que “Dispõe sobre a 

identidade visual dos veículos utilizados no sistema de transporte municipal e 

dá outras providências.”. Às Comissões de Justiça e Redação e Finanças e 

Orçamento. Processo nº. 0572/15. Flávio Martins Rstom. Projeto de Lei que 

“Institui, no Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município de São 

Caetano do Sul, ‘A Semana de Prevenção e Controle do Colesterol’ e dá outras 

providências.”. Às Comissões de Justiça e Redação e Finanças e 

Orçamento. Processo nº. 0580/15. Magali Aparecida Selva Pinto. Projeto de 

Lei que “Altera dispositivos da Lei nº 5.184, de 07 de maio de 2014, e dá 

outras providências.”. Às Comissões de Justiça e Redação e Finanças e 

Orçamento. Processos nºs. 0421/15 a 0424/15. José Roberto Espíndola 

Xavier. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: determinar às empresas que exploram a 
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atividade de distribuição de panfletos, no âmbito do município de São Caetano 

do Sul, de incluir informações de utilidade pública, nos mesmos; o envio de 

Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre criar o programa “Vou de 

Bicicleta” e instituir o selo “Empresa Amiga do Ciclista” no âmbito no 

município de São Caetano do Sul, e dá outras providências; determinar à 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas na Avenida Goiás, Avenida Dr. 

Augusto de Toledo, rua Antônio Bento e rua Américo Brasiliense, 

especialmente, na Praça do Professor e no complexo educacional, nos horários 

compreendidos entre 18h e 6h, considerando, inclusive, a possibilidade de 

realização de blitz em conjunto com a Polícia Militar, parando e identificando 

veículos, motoristas e pessoas suspeitas; e tornar obrigatório a colocação de 

placas de sinalização indicativas de rotas alternativas em casos de alagamento 

nas vias públicas de São Caetano do Sul. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. 

Processos nºs. 0426/15 a 0433/15. Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

implantar sinal de internet gratuita, via Wi-Fi, nas escolas, parques e praças 

da cidade; a criação de programas versando sobre a importância da 

conscientização e a utilização da água de reuso; instalar redutor de velocidade 

na avenida Antônio da Fonseca Martins, cruzamento com a rua João 

Almendra, sentido Conjunto dos Radialistas, bairro São José; realizar cadastro 

de munícipes e viabilizar a entrega dos medicamentos em sua residência; 

elaborar um conjunto de regras mais flexíveis visando possibilitar as 

indústrias, comércios e escritórios a aquisição de água por meio de carro pipa; 

realizar a poda da árvore localizada na rua Taipas, nº 66, bairro Santa Maria; 

notificar o proprietário para que providencie rigorosa limpeza de seu terreno, 

localizado na Praça dos Expedicionários, nº 51, bairro Cerâmica; e realizar a 

poda da árvore localizada na rua Oriente, nº 261, bairro Barcelona. “Ao Sr. 

Prefeito Municipal”. Processo nº. 0437/15. Aparecido Inácio da Silva. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a limpeza e reforma 

urgente do Clube A.C.A.S.C.S, avenida Presidente Kennedy, nº 200, bairro 

Santa Paula. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 0440/15 e 

0441/15. Francisco de Macedo Bento. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

colocação de uma lombada com faixa de pedestre em frente ao número 423, 

da rua Engenheiro Armando de Arruda Pereira, bairro Cerâmica; e determinar 

a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em todo o bairro Prosperidade. 

“Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 0445/15 e 0446/15. Roberto 

Luiz Vidoski. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: o envio de Projeto de Lei a esta 

Edilidade, versando sobre a concessão de descontos no ISS (Imposto Sobre 

Serviço) ou IPTU (Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana), 
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aos munícipes e estabelecimentos que se utilizarem de energia proveniente de 

fonte geradora fotovoltáica; e a revitalização do ponto de parada de ônibus 

situado na alameda Conde de Porto Alegre, próximo ao número 950, bairro 

Santa Maria. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processo nº. 0448/15. Paulo 

Higino Bottura Ramos e Outros. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando, em caráter de urgência, a manutenção das atividades ora 

desenvolvidas do Centro de Triagem Neonatal e Estimulação Neurossensorial 

- Dr. Tatuya Kawakami (CTNEN), situado à rua Peri, nº 316, bairro Oswaldo 

Cruz. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 0451/15 a 0453/15. Fábio 

Soares de Oliveira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: o retorno do ponto de ônibus, retirado 

em virtude da construção do prédio que atualmente se encontra finalizado, na 

rua Tiradentes, nº 557, bairro Santa Paula; a poda preventiva dos galhos das 

árvores existentes sobre o telhado da Estação José Montilha, rua Boa Vista, 

91, bairro Boa Vista; e a troca do poste de sinalização (placa de rua) instalado 

na rua Serafim Carlos, esquina com a avenida Fernando Simonsen, bairro 

Cerâmica. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processo nº. 0454/15. Eder Xavier. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a instalação de semáforo 

na Alameda Conde de Porto Alegre, n° 820, esquina com a rua Tibagi, 

Fundação Municipal Anne Sullivan, bairro Santa Maria. “Ao Sr. Prefeito 

Municipal”. Processos nºs. 0456/15 e 0457/15. Eder Xavier. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: manutenção dos aparelhos de ginástica na avenida Presidente 

Kennedy, Praça José Jácome Formiga, bairro Santa Paula; e campanha sobre 

o uso racional de energia elétrica no município de São Caetano do Sul. “Ao 

Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 0461/15 a 0478/15. Fábio Soares de 

Oliveira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: encaminhar solicitação à Secretaria Municipal 

de Mobilidade Urbana - SEMOB, visando o recapeamento asfáltico do 

cruzamento da referidas vias, Alameda Cassaquera, esquina com a rua 

Oriente, bairro Barcelona; encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de 

Mobilidade Urbana - SEMOB, visando o recapeamento do acesso a EMEI 

Irineu da Silva dentro das dependências do Parque Municipal José Alves dos 

Reis - Bosque do Povo, sito à avenida Líbero Badaró, oposto ao número 320, 

bairro Jardim São Caetano; encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de 

Saúde - SESAUD, visando a troca do colchão da Sala de Imagem do Hospital 

Albert Sabin, sito à rua Aurélia, nº 101, bairro Santa Paula; a revitalização e 

limpeza da calha de captação de água existente entre as residências da rua 

Ângelo Ferro, entre a rua dos Meninos até a rua Juruá, bairro Nova Gerty; 

encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana - 

SEMOB, visando recapeamento asfáltico da rua Madeira, esquina com rua 
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Conde de Porto Alegre, bairro Santa Maria; encaminhar solicitação à 

Secretaria Municipal de Saúde - SESAUD, visando manutenção do elevador 

do Hospital Municipal de Emergência Albert Sabin, localizado na rua Aurélia, 

nº 101, bairro Santa Paula; encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de 

Mobilidade Urbana - SEMOB, visando a instalação de faixa de pedestre e 

redutores de velocidade defronte ao Grupo Fênix de Educação, avenida Vital 

Brasil Filho, nº 209, bairro Santa Paula; encaminhar solicitação à Secretaria 

Municipal de Mobilidade Urbana - SEMOB, visando a troca da botoeira para 

travessia de pedestre do semáforo situado defronte ao Fórum São Caetano do 

Sul, no seguinte endereço Praça Doutor Joviano Pacheco de Aguirre, nº 01, 

Estrada das Lágrimas, bairro Jardim São Caetano; encaminhar solicitação à 

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - SESURB, visando a manutenção 

do lago do pesqueiro municipal nas dependências do Parque Municipal José 

Alves dos Reis - Bosque do Povo, Estrada das Lágrimas, nº 320, bairro Jardim 

São Caetano; encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de Saúde - 

SESAUD, visando combater focos de pernilongos que infestam as 

dependências da EMEI Irineu da Silva, Estrada das Lágrimas, nº 320, bairro 

Jardim São Caetano; encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de 

Serviços Urbanos - SESURB, visando a poda da vegetação do playground da 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Leandro Klein, localizada na 

avenida Tietê, nº 100, bairro Nova Gerty; efetuar a retirada da caixa de 

distribuição da Vivo localizada na avenida Goiás, nº 2.479, bairro Barcelona; 

encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana - 

SEMOB, visando o recapeamento asfáltico, da rua Madeira, esquina com a 

rua Conde de Porto Alegre, bairro Santa Maria; encaminhar solicitação à 

Secretaria Municipal de Saúde - SESAUD, visando a dedetização de toda a 

estrutura da Escola Municipal de Ensino Fundamental Leandro Klein, avenida 

Tietê, nº 100, bairro Nova Gerty; encaminhar solicitação à Secretaria 

Municipal de Educação - SEEDUC, visando a interdição imediata da quadra 

poliesportiva da Escola Municipal de Ensino Fundamental Leandro Klein, 

avenida Tietê, nº 100, bairro Nova Gerty; encaminhar solicitação à Secretaria 

Municipal de Educação - SEEDUC, visando a instalação de ventiladores nas 

dependências de todas as salas da Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Leandro Klein, avenida Tietê, nº 100, bairro Nova Gerty; encaminhar 

solicitação à Secretaria Municipal de Educação - SEEDUC, visando a troca 

de todos os extintores de incêndio da Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Leandro Klein, avenida Tietê, nº 100, bairro Nova Gerty; e 

encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de Educação - SEEDUC, 

visando a construção do muro de arrimo na Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Leandro Klein, avenida Tietê, nº 100, bairro Nova Gerty. “Ao 

Sr. Prefeito Municipal”. Processo nº. 0485/15. Paulo Roberto de Jesus. 
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Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a instituição de 

campanha de conscientização sobre o consumo de água e entrega de kits de 

redução de vazão de água para torneiras. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. 

Processo nº. 0486/15. Eder Xavier. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre a 

autorização do transporte de animais domésticos de pequeno porte no serviço 

municipal de transporte coletivo de passageiros no município. “Ao Sr. 

Prefeito Municipal”. Processos nºs. 0487/15 a 0490/15. Fábio Soares de 

Oliveira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: transformar em um Centro Integrado de Saúde 

e Educação (CISE) da Terceira Idade, o Centro Recreativo Esportivo Vila 

Prosperidade, localizado na rua Garça, nº 121, bairro Prosperidade; 

encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - 

SESURB, visando a instalação de limitadores ou grades nas janelas da Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Leandro Klein, avenida Tietê, nº 100, 

bairro Nova Gerty; encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de Serviços 

Urbanos - SESURB, visando a poda, limpeza e capinagem de toda área verde 

das dependências da Escola Municipal de Ensino Fundamental Leandro Klein, 

localizada na avenida Tietê, nº 100, bairro Nova Gerty; e encaminhar 

solicitação à Secretaria Municipal de Saúde - SESAUD, visando a dedetização 

das calhas da Escola Municipal de Ensino Fundamental Leandro Klein, 

avenida Tietê, nº 100, bairro Nova Gerty. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. 

Processo nº. 0496/15. Jorge Martins Salgado. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando o recapeamento asfáltico em toda extensão da rua 

Humberto Fernando Fortes, bairro São José. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. 

Processos nºs. 0497/15 e 0498/15. Marcel Franco Munhoz. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: recapeamento asfáltico na rua Comendador Gervasio Seabra, 

bairro Barcelona; e medidas de prevenção e combate à dengue na cidade. “Ao 

Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 0501/15 a 0508/15. Magali 

Aparecida Selva Pinto. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

as seguintes benfeitorias para o Município: a capinagem em frente a EE Profª 

Joana Motta, situada na rua Espírito Santo, nº 1.330, bairro Santo Antônio; 

limpeza e capinagem nas ruas próximas em volta do Parque Catarina Scarparo 

D’Agostini, mais conhecido como “Chiquinho”, situado na rua Ângelo 

Aparecido Radim, nº 90, bairro São José; determinar à Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas em toda extensão da rua Raimundo Maffei, 

bairro Mauá; a realização, no mês de março do presente ano, de encontros e 

palestras que abordem temas como saúde da mulher, planejamento familiar, 

prevenções de doenças, em especial câncer de mama e colo do útero, gravidez 

precoce, violência contra a mulher, entre outros; reforma e manutenção nas 
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instalações da EMEI Antonio de Oliveira, rua Arlindo Marchetti, nº 508, 

bairro Santa Maria; reforma e manutenção as instalações da EMEI Antonio de 

Oliveira, rua Arlindo Marchetti, nº 508, bairro Santa Maria; abrir novas 

inscrições cadastrais para vagas na educação infantil principalmente em 

período integral; dedetização no Parque Chico Mendes, contra pernilongos; e 

limpeza da água, capinagem, manutenção dos brinquedos e pintura do Parque 

Chico Mendes, localizado na avenida Fernando Simonsen, nº 566, bairro São 

José. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 0511/15 e 0512/15. José 

Roberto Espíndola Xavier. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o envio de Projeto de 

Lei a esta Edilidade, versando sobre criar o Programa de Racionamento de 

Energia Elétrica e Água nos Edifícios e Repartições Públicas Municipais, no 

âmbito do município de São Caetano do Sul; e o envio de Projeto de Lei a esta 

Edilidade, versando sobre a obrigatoriedade de implantação do sistema de 

rastreamento por GPS e monitoramento nas ambulâncias da rede de saúde 

pública do município de São Caetano do Sul, e dá outras providências. “Ao 

Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 0516/15 e 0517/15. Aparecido 

Inácio da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a instalação de catracas eletrônicas, 

com passagem por crachá, em todos as escolas do município; e a criação do 

Projeto de Lei que determine a obrigatoriedade para as consultas de pessoas 

com mais de 60 anos, que sejam agendadas no prazo máximo de 7 dias. “Ao 

Sr. Prefeito Municipal”. Processo nº. 0519/15. Eder Xavier. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando a instalação de semáforo com sinal 

amarelo piscando intermitentemente na rua Maranhão, nº 655, no cruzamento 

da avenida Dr. Augusto de Toledo, nas proximidades da UBS João L. P. 

Bonaparte e do CISE Moacyr Rodrigues, bairro Santa Paula. “Ao Sr. Prefeito 

Municipal”. Processos nºs. 0520/15 a 0526/15. Fábio Soares de Oliveira. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a revitalização de todos os brinquedos existentes na Praça 

Lucindo Cândido, bairro Mauá; a instalação da demarcação da vaga para 

deficiente físico defronte à residência localizada na rua Maranguá, nº 184, 

bairro Olímpico; a instalação de rampa de acesso para deficiente físico 

defronte à residência na rua Maranguá, nº 184, bairro Olímpico; a instalação 

do sistema de estacionamento rotativo - Zona Azul - na rua Gonzaga, entre as 

ruas Oswaldo Cruz e Amazonas, bairro Oswaldo Cruz; a instalação de faixa 

zebrada defronte à residência localizada na rua Gonzaga, nº 126, bairro 

Oswaldo Cruz; a revitalização da Praça Cardeal Arcoverde, e da rua Carlos de 

Campos, Centro, conforme fotos em anexo; e a instalação de sinalização viária 

na área da Praça Cardeal Arcoverde, Centro. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. 

Processos nºs. 0532/15 e 0533/15. Fábio Soares de Oliveira. Indicações ao 
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Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de Mobilidade 

Urbana - SEMOB, visando o recapeamento asfáltico, em virtude das 

reclamações dos moradores da região, no local: rua Marechal Deodoro, nº 

580, bairro Santa Paula; e encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de 

Mobilidade Urbana - SEMOB, visando o recapeamento asfáltico do buraco 

que se encontra na esquina da rua Herculano de Freitas, com a rua Rio Branco, 

bairro Fundação. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processo nº. 0534/15. 

Magali Aparecida Selva Pinto. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando a limpeza, a manutenção e a conservação do terreno que fica na 

rua Domingos Graciute Neto, s/n, próximo a EMEI Marilene de Oliveira 

Larocca, bairro Santa Maria. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 

0536/15 a 0564/15. Roberto Luiz Vidoski. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a repintura 

da demarcação de solo que indica a parada de ônibus, na Alameda Conde de 

Porto Alegre, próximo ao número 777, bairro Santa Maria; instalação de 

cobertura (abrigo) e assentos, no ponto de parada, situado na Alameda Conde 

de Porto Alegre, próximo ao número 1.681, bairro Santa Maria; editar a 

regulamentação, da Lei nº 3.715, de 24 de setembro de 1.998, que institui a 

campanha de prevenção à AIDS na Rede Municipal de Ensino de São Caetano 

do Sul; a poda da vegetação localizada no interior da EMI Maria D’Agostini, 

situada na rua Desiree Malateaux, nº 129, bairro Mauá; a reforma do passeio 

público, bem como a instalação de rampa de acessibilidade, na praça do 

estudante, localizada na avenida Goiás, entre as ruas Rio Grande do Sul e 

Goitacazes, bairro Santo Antônio; a substituição da placa de identificação do 

ponto de parada, situado na Alameda Conde de Porto Alegre, próximo ao 

número 1.885, bairro Santa Maria; a substituição da placa de identificação do 

ponto de parada, situado na Alameda Conde de Porto Alegre, próximo ao 

número 1.410, bairro Santa Maria; instalação de cobertura (abrigo), assentos 

e lixeira no ponto de parada situado na Alameda Conde de Porto Alegre, 

defronte ao número 581, bairro Santa Maria; instalação de cobertura (abrigo) 

e assentos, no ponto de parada, situado na alameda São Caetano, próximo ao 

número 720, bairro Barcelona; instalação de cobertura (abrigo), assentos e 

lixeira no ponto de parada, situado na Alameda Conde de Porto Alegre, 

próximo ao número 1.453, bairro Santa Maria; instalação de cobertura 

(abrigo), assentos e lixeira no ponto de parada, situado na alameda São 

Caetano, próximo ao número 420, bairro Barcelona; instalação de cobertura 

(abrigo), assentos e lixeira no ponto de parada, situado na Alameda Conde de 

Porto Alegre, próximo ao número 369, bairro Santa Maria; instalação de 

cobertura (abrigo), assentos e lixeira no ponto de parada, situado na Alameda 

Conde de Porto Alegre, próximo ao número 777, bairro Santa Maria; 



 
Câmara Municipal de São Caetano do Sul 

rk  9 

 

revitalização do ponto de parada de ônibus, situado na avenida Fernando 

Simonsen, (parada: Chico Mendes), bairro Cerâmica; revitalização do ponto 

de parada de ônibus, situado na av. Conselheiro Antonio Prado, (parada: 

USCS Campus II), Centro; revitalização do ponto de parada de ônibus, situado 

na alameda São Caetano, próximo ao número 1.178, bairro Santa Maria; 

revitalização do ponto de parada de ônibus, situado na alameda Conde de 

Porto Alegre, próximo ao número 777, bairro Santa Maria; revitalização do 

ponto de parada de ônibus, situado na Alameda Conde de Porto Alegre, 

próximo ao número 2.290, bairro Santa Maria; revitalização do ponto de 

parada de ônibus, situado na alameda São Caetano, próximo ao número 944, 

bairro Barcelona; revitalização do ponto de parada de ônibus, situado na 

Alameda Cassaquera, próximo ao número 1.093, bairro Barcelona; 

revitalização do ponto de parada de ônibus, situado na avenida Goiás, próximo 

ao número 370, bairro Santo Antônio; revitalização do ponto de parada de 

ônibus, situado na avenida Goiás, próximo ao número 177, bairro Santo 

Antônio; a poda da vegetação localizada nas dependências das EMEI Helena 

Mussumeci, situada na avenida Paranapanema, nº 670, bairro Nova Gerty; a 

poda da vegetação da quadra esportiva, localizada na avenida Paranapanema, 

próximo à rua Tamandaré, bairro Nova Gerty; realizar o nivelamento do 

bueiro localizado na Alameda Conde de Porto Alegre, próximo à rua marina, 

bairro Santa Maria; manutenção da tampa de bueiro, localizado na Estrada das 

Lágrimas, próximo à Escola de Ecologia Presidente Jânio da Silva Quadros / 

Parque Botânico, bairro Mauá; a manutenção da Praça Nelson Pedro da Silva, 

localizada na rua Santos Parra, bairro Mauá; a repintura da faixa de pedestres 

localizada na rua Floriano Peixoto, próximo ao número 451, bairro Santa 

Paula; e o recapeamento do leito carroçável e do meio-fio da Alameda Conde 

de Porto Alegre, especialmente próximo às ruas Gustavo Barroso e Vila 

Lobos, bairro Santa Maria. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processo nº. 

0571/15. Flávio Martins Rstom. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando a poda de árvores localizadas na rua Nelly Pellegrino, nº 28, até 

a altura do nº 389, bairro Nova Gerty. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processo 

nº. 0573/15. Sidnei Bezerra da Silva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando revitalizar, por meio da pintura de todo o prédio, da Unidade 

Básica de Saúde Maria Corbeta Segatto, localizada na avenida Prosperidade, 

nº 671, bairro Prosperidade.. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processo nº. 

0574/15. Aparecido Inácio da Silva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando a reposição de 3 árvores nos espaços disponíveis na avenida Dr. 

Augusto de Toledo, defronte aos números 198 a 220, bairro Santa Paula. “Ao 

Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 0575/15 e 0576/15. Paulo Roberto 

de Jesus. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: poda de árvore localizada à rua Senador 
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Fláquer, nº 217, bairro São José; e encaminhar solicitação à Secretaria 

Municipal de Mobilidade Urbana - SEMOB, visando a necessidade de 

mudança de mão da rua Arlindo Marchetti com avenida Presidente Kennedy, 

sentido bairro Boa Vista. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 

0578/15 e 0579/15. Magali Aparecida Selva Pinto. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

realizar a capinagem do terreno localizado entre a EMI Maria Panarielo 

Leandrini, situada na rua Sebastião Gomes de Lima, número 60 e a EMEF 

Leandro Klein, situada na rua Prestes Maia, nº 100, bairro Nova Gerty; e 

limpeza, manutenção e capinagem na parte interna do Parque Catarina 

Scarparo D’Agostini, mais conhecido como Chiquinho, situado na rua Ângelo 

Aparecido Radim, nº 90, extensão do Parque Chico Mendes, bairro São José. 

“Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processo nº. 0420/15. José Roberto Espíndola 

Xavier. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia 

Militar, visando ordenar o patrulhamento e rondas ostensivas, especificamente 

entre 18 h e 6 h, no quadrilátero compreendido entre a avenida Goiás, avenida 

Dr. Augusto de Toledo, rua Antônio Bento e rua Américo Brasiliense (Praça 

do Professor), bairro Santa Paula, localidade esta conhecida como Complexo 

Educacional. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 

é esta encerrada. Colocado em votação, fica "Aprovado.". Processo nº. 

0425/15. José Roberto Espíndola Xavier. Requerimento solicitando envio de 

ofício à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, visando, através do setor 

competente, responder a data prevista para a distribuição da vacina contra a 

dengue. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é 

esta encerrada. Colocado em votação, fica "Aprovado.". Processo nº. 

0434/15. Fábio Soares de Oliveira. Requerimento solicitando inserção em Ata 

e nos Anais de Voto de Congratulações à entidade dos Patrulheiros Mirins de 

São Caetano do Sul, em virtude do recebimento do “I Prêmio de Inovação 

Social de Desenvolvimento da Assitência Social do Estado de São Paulo”. 

Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta 

encerrada. Colocado em votação, fica "Aprovado.". Processo nº. 0439/15. 

Francisco de Macedo Bento. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas em todo o bairro 

Prosperidade. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica "Aprovado.". Processo 

nº. 0455/15. Eder Xavier. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas na rua Casemiro de 

Abreu, próximo a UBS Moacir Gallina, bairro Cerâmica. Colocado em 

discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado 

em votação, fica "Aprovado.". Processo nº. 0460/15. Paulo Roberto de 

Jesus. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 
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Congratulações ao Senhor Osmar Silva Filho, por ter sido nomeado o novo 

Diretor Geral do DAE (Departamento de Água e Esgoto) de São Caetano do 

Sul. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta 

encerrada. Colocado em votação, fica "Aprovado.". Processo nº. 0491/15. 

Fábio Soares de Oliveira. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas em toda a extensão 

da viela existente ao lado da Escola Estadual Maria Trujilo Torloni, Estrada 

das Lágrimas, nº 528, bairro Jardim São Caetano. Colocado em discussão, 

ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em 

votação, fica "Aprovado.". Processo nº. 0492/15. Fábio Soares de Oliveira. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas em toda extensão da Praça Moraes Sarmento, 

situada na rua Maria Teixeira Mourão Maresti, nº 178, bairro Cerâmica. 

Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta 

encerrada. Colocado em votação, fica "Aprovado.". Processo nº. 0493/15. 

Fábio Soares de Oliveira. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Governador do Estado de São Paulo, visando oficiar o DETRAN para criar 

em todos os postos do Poupatempo, inclusive no posto de atendimento de São 

Caetano do Sul (Atende Fácil), o atendimento preferencial exclusivo para 

despachantes policiais e autoescolas. Colocado em discussão, ninguém 

desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica 

"Aprovado.". Em questão de ordem, o Edil Eder Xavier solicita vistas, com 

acesso integral, ao processo do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 

que foi lido no Expediente, que deve se referir as contas de 2012 da gestão do 

Sr. José Auricchio Jr., enfatizando que será feito o requerimento durante o 

Expediente. O Sr. Presidente responde ao nobre Edil que o pedido será 

analisado e respondido. Processo nº. 0499/15. Marcel Franco Munhoz. 

Requerimento solicitando envio de ofício à empresa AES Eletropaulo, 

visando a limpeza das áreas administradas pela empresa, destinadas a rede de 

transmissão de energia elétrica, a fim de prevenir a presença de insetos, 

roedores e outras pragas, em todos os pontos situados no município de São 

Caetano do Sul, inclusive o situado na rua Engenheiro de Armando Arruda 

Pereira, bairro São José. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica "Aprovado.". 

Processo nº. 0500/15. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais, de Voto de Congratulações ao Sr. Doutor 

Alexandre de Moraes, secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo 

e ao Senhor Doutor Delegado Geral de Polícia, Youssef Abou Chahin, pela 

entrega de viaturas para Polícia Civil de São Caetano do Sul. Colocado em 

discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado 

em votação, fica "Aprovado.". Processo nº. 0509/15. Magali Aparecida 
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Selva Pinto. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da 

Polícia Militar, visando rondas ostensivas em toda a extensão da rua 

Raimundo Maffei, bairro Mauá. Colocado em discussão, ninguém desejando 

fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica 

"Aprovado.". Processo nº. 0518/15. Aparecido Inácio da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Consórcio Intermunicipal 

Grande ABC, visando solicitar a extensão do passe livre a alunos de cursinhos. 

Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta 

encerrada. Colocado em votação, fica "Aprovado.". Em questão de ordem, o 

Edil Eder Xavier agradece ao Sr. Presidente o tratamento diferenciado ao 

pedido dos Vereadores, informa que já obteve o acesso ao processo do 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que foi lido no Expediente, que 

deve se referir as contas de 2012 da gestão do Sr. José Auricchio Jr. e, por não 

se tratar da temática desejada, solicita a anulação do pedido de vistas. 

Processo nº. 0527/15. Fábio Soares de Oliveira. Requerimento solicitando 

envio de ofício ao Comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas 

em toda extensão da rua Luísa, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, 

ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em 

votação, fica "Aprovado.". Processo nº. 0528/15. Fábio Soares de Oliveira. 

Requerimento solicitando envio de ofício a empresa Vivo - Telefônica Brasil 

S/A, visando a retirada da caixa de distribuição instalada frente ao seguinte 

endereço: avenida Goiás, nº 2.479, bairro Santo Antônio. Colocado em 

discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado 

em votação, fica "Aprovado.". Processo nº. 0535/15. Magali Aparecida 

Selva Pinto. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa Petrobrás, 

visando a capinagem, limpeza e manutenção do terreno localizado na rua 

Domingos Graciute Neto, em especial, próximo a EMEI Marilene de Oliveira 

Larocca. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é 

esta encerrada. Colocado em votação, fica "Aprovado.". Processo nº. 

0565/15. Roberto Luiz Vidoski. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Instituto Mauá de Tecnologia - IMT, visando a poda das árvores localizadas 

nas dependências do instituto, especialmente aquelas próximas na divisa do 

terreno com as residências localizadas na rua Constantino de Moura Batista. 

Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta 

encerrada. Colocado em votação, fica "Aprovado.". Para justificar o voto, o 

Vereador Fabio Constantino Palacio informa que já estão em contato com a 

faculdade para ser criada uma comissão de moradores, que será atendida pela 

superintendência da faculdade, por conta do problema da ventania que 

prejudicou vários imóveis na região e que, inclusive, o Edil Flavio Martins 

Rstom tem acompanhado esse problema há algum tempo. Processo nº. 

0566/15. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício 
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ao Comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas nas imediações 

da rua Villa Lobos, bairro Boa Vista. Colocado em discussão, ninguém 

desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica 

"Aprovado.". Processo nº. 0638/15. Fabio Constantino Palacio. 

Requerimento solicitando Inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações pela inauguração da unidade de atendimento de São Caetano 

do Sul da empresa SICREDI. Colocado em discussão, ninguém desejando 

fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica 

"Aprovado.". Processo nº. 0510/15. José Roberto Espíndola Xavier. 

Requerimento solicitando Inserção em Ata e nos Anais, de Voto de Profundo 

Pesar pelo falecimento da Artista Plástica Tomie Ohtake. Colocado em 

discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado 

em votação, fica "Aprovado.". Processo nº. 0567/15. Marcel Franco 

Munhoz. Requerimento solicitando Inserção em Ata e nos Anais, de Voto de 

Profundo Pesar pelo falecimento de Mafalda Catellani Buono. Colocado em 

discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado 

em votação, fica "Aprovado.". Processo nº. 0577/15. Eder Xavier. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Profundo 

Pesar pelo falecimento do Sr. Pedro de Andrade. Colocado em discussão, 

ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em 

votação, fica "Aprovado.". Processo nº. 0640/15. Paulo Higino Bottura 

Ramos e Outros. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de 

Voto de Profundo Pesar pelo falecimento da Senhora Orlanda Dainez da 

Conceição, ocorrido no dia 24 de fevereiro de 2015. Colocado em discussão, 

ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em 

votação, fica "Aprovado.". Em questão de ordem, o Sr. Presidente, Paulo 

Higino Bottura Ramos, solicita que seja respeitado um minuto de silêncio em 

memória da Sra. Tomie Ohtake, da Sra. Mafalda Catellani Buono, do Sr. 

Pedro de Andrade e da Senhora Orlanda Dainez da Conceição. Assim é 

procedido. Esgotadas as matérias do Expediente passa-se à fase de 

Explicação Pessoal. É feita a chamada nominal dos senhores Vereadores. 

Fazem uso da palavra os Edis Eder Xavier e Edison Roberto Parra. Assume a 

Presidência, o Vice-Presidente, Vereador Roberto Luís Vidoski, que continua 

a chamada nominal dos senhores Vereadores. O Edil Jorge Martins Salgado 

faz uso da palavra. Ninguém mais desejando utilizar a palavra é esgotada a 

fase da explicação pessoal. Passa-se à fase da Ordem do Dia. I - Processo nº 

1918/14. Severo Neto de Oliveira. 2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei 

que "Institui no Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município de São 

Caetano do Sul, o ‘Dia Municipal de Defesa das Prerrogativas da Advocacia 

Sulsancaetanense’ e dá outras providências". Parecer da Comissão de Justiça 

e Redação, favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, 
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favorável. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é 

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado em 2º turno”. 

“Publique-se”. II - Processo nº 2313/14. Aparecido Inácio da Silva. 2ª 

Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui no Calendário Oficial de 

Datas e Eventos do Município de São Caetano do Sul, o ‘Dia de Combate à 

Homofobia’ e dá outras providências.”. Parecer da Comissão de Justiça e 

Redação, favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, 

favorável. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é 

esta encerrada. Para encaminhar votação, fazem uso da palavra os Edis 

Aparecido Inácio da Silva e Eder Xavier. Ninguém mais desejando utilizar a 

palavra, esta é encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado em 2º 

turno”. “Publique-se”. III - Processo nº 0415/15. Prefeitura Municipal. 1ª 

Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Dispõe sobre autorização ao 

Executivo Municipal para outorgar concessão de serviço público referente à 

prestação de serviços de administração, gerenciamento, controle e operação 

de pátio municipal de retenção de veículos e sobre a remoção de veículos 

abandonados em vias públicas do município, e dá outras providências.”. 

Parecer da Comissão de Justiça e Redação, favorável. Parecer da Comissão 

de Finanças e Orçamento, favorável. Colocado em discussão, usam da 

palavra os Vereadores Fabio Constantino Palacio e Eder Xavier. Reassume a 

Presidência da Mesa, o Sr. Presidente, Vereador Paulo Higino Bottura Ramos. 

Dando continuidade à fase da discussão, fazem uso da palavra os Edis Jorge 

Martins Salgado e Roberto Luís Vidoski. Ninguém mais desejando fazer uso 

da palavra é esta encerrada. Para encaminhar votação, fazem uso da palavra 

os Vereadores Eclerson Pio Mielo, Aparecido Inácio da Silva e Edison 

Roberto Parra. Colocado em votação, fica “Aprovado em 1º turno”. IV - 

Processo nº 0416/15. Prefeitura Municipal. 1ª Discussão e Votação do Projeto 

de Lei que “Dispõe sobre a alteração dos anexos integrantes do Plano 

Plurianual – PPA de 2014 a 2017, aprovado pela Lei nº 5.144, de 25 de 

setembro de 2013, alterado pela Lei nº 5.164, de 13 de fevereiro de 2014, e dá 

outras providências.”. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, favorável. 

Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, favorável. Colocado em 

discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado 

em votação, fica “Aprovado em 1º turno”. V - Processo nº 0417/15. 

Prefeitura Municipal. 1ª Discussão e Votação do Projeto de que “Dispõe sobre 

a alteração dos anexos integrantes da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o 

exercício de 2015 – Lei nº 5.230, de 08 de outubro de 2014, e dá outras 

providências.”. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, favorável. Parecer 

da Comissão de Finanças e Orçamento, favorável. Colocado em discussão, 

ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em 

votação, fica “Aprovado em 1º turno”. VI - Processo nº 1044/13. Sidnei 
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Bezerra da Silva. 1ª Discussão e Votação do Projeto que “Institui a realização 

de exames médicos para a detecção precoce de doenças em alunos das escolas 

do ensino fundamental, no âmbito da cidade de São Caetano do Sul, e dá 

outras providências.”. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, favorável. 

Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, contrário. Em questão de 

ordem, o Vereador Sidnei Bezerra da Silva solicita o arquivamento do Projeto 

de Lei para encaminhar posterior indicação ao Executivo. Colocado em 

votação o pedido de arquivamento, fica “Aprovado”. “Arquive-se”. VII - 

Processo nº 1415/14. José Roberto Espíndola Xavier. 1ª Discussão e Votação 

do Projeto que “Acrescenta parágrafo único ao artigo 1º da Lei nº 5.112, de 

10 de abril de 2013, para instituir o Prêmio ‘Rinaldo Gissoni’, a ser entregue 

ao vencedor do Concurso Literário – ‘Compartilhando Cidadania’ no 

Município de São Caetano do Sul e dá outras providências.”. Parecer da 

Comissão de Justiça e Redação, favorável. Parecer da Comissão de Finanças 

e Orçamento, contrário. Em questão de ordem, o Vereador José Roberto 

Espíndola Xavier solicita Vistas por 3 Sessões, para adequações. Colocado 

em votação o pedido de vistas, fica “Aprovado”. “Vistas por 3 Sessões”. 

VIII - Processo nº 1812/14. Magali Aparecida Selva Pinto. 1ª Discussão e 

Votação do Projeto “Institui estímulo à conscientização ambiental e 

arrecadação de lixo digital para uso nas atividades escolares da Rede 

Municipal de Ensino de São Caetano do Sul, e dá outras providências.”. 

Parecer da Comissão de Justiça e Redação, favorável. Parecer da Comissão 

de Finanças e Orçamento, favorável. Colocado em discussão, ninguém 

desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Para encaminhar votação, 

usa-se da palavra o Edil Eder Xavier. Ninguém mais desejando fazer uso da 

palavra, é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado em 1º 

turno”. Esgotados os motivos que nortearam a presente convocação, o Sr. 

Presidente declara, às dezenove horas e dois minutos, encerrada a Sessão. 

Para constar é lavrada esta Ata, que lida e achada conforme, será assinada 

pelos Srs. Presidente e Primeira Secretária.  
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