ATA DA 14ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 3ª
SESSÃO
LEGISLATIVA,
DA
17ª
LEGISLATURA,
DA
CÂMARA
MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL,
REALIZADA
NO
PLENÁRIO
DOS
AUTONOMISTAS, AOS QUATORZE DIAS
DO MÊS DE MAIO DO ANO DE DOIS MIL
E DEZENOVE.

Às dezessete horas e quarenta e oito minutos, com a presença dos Vereadores
registrada em livro próprio, o Senhor Presidente, Vereador Eclerson Pio
Mielo, assume a Presidência e declara aberta a Sessão. A Ata da 13ª Sessão
Ordinária é “Aprovada”. A seguir, passa a palavra ao 1º Secretário, Vereador
Olyntho Sequalini Voltarelli, que procede à leitura das matérias destinadas ao
Expediente. Processo nº. 2218/19. Prefeitura Municipal. Projeto de Lei que
"Altera a redação do §1º do art. 1º da Lei Municipal nº 4.964, de 15 de
dezembro de 2010 que institui no âmbito do programa Profamília do
município de São Caetano do Sul o programa Auxílio Transporte Escolar e dá
outras providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e
Orçamento”. Processo nº. 2219/19. Prefeitura Municipal. Projeto de Lei que
"Cria o 'Programa de Fornecimento de Tecnologia Assistiva' no município de
São Caetano do Sul e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e
Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2091/19. Marcos Sergio
Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Altera o artigo 1º da Lei nº 3.022, de
30 de outubro de 1989, que institui normas de defesa do meio ambiente, do
município, no tocante ao aspecto paisagístico, ecológico e urbanístico, e dá
outras providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e
Orçamento”. Processo nº. 2107/19. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Projeto de
Lei que "Institui o programa 'Mais Tecnologia', de incentivo ao
desenvolvimento de projetos de tecnologia e inovação através da isenção de
tributos municipais de São Caetano do Sul e dá outras providências.". “Às
Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo
nº. 2108/19. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Projeto de Lei que "Cria o incentivo
ao programa de benefício fiscal para empresas contratantes de pessoas com
idade igual ou superior a sessenta anos, no município de São Caetano do Sul
e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de
Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2109/19. Ubiratan Ribeiro Figueiredo.
Projeto de Lei que "Dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos
veterinários e comércios de produtos e serviços para animais de afixarem
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cartaz de incentivo à adoção responsável de animais no âmbito do município
de São Caetano do Sul e dá providências.". “Às Comissões de Justiça e
Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2110/19. Ubiratan
Ribeiro Figueiredo. Projeto de Lei que "Assegura às pessoas com deficiência
visual o direito de receber correspondências oficiais do poder público
confeccionadas em braile no âmbito do município de São Caetano do Sul e dá
outras providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e
Orçamento”. Processo nº. 2111/19. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Projeto de
Lei que "Dispõe sobre os assentos preferenciais nos veículos de transporte
coletivo do município de São Caetano do Sul e dá outras providências.". “Às
Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo
nº. 2112/19. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Projeto de Lei que "Institui, no
Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município de São Caetano do Sul,
a 'Semana da Educação Especial na Perspectiva Inclusiva' e dá outras
providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e
Orçamento”. Processo nº. 2120/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da
Silva. Projeto de Lei que "Acrescenta os §§ 1º, 2º e 3º ao art. 1º da Lei nº
4.631, de 08 de maio de 2008, que dispõe sobre a proibição do uso de capacete
em estabelecimentos comerciais, industriais, repartições públicas e serviços
de qualquer ramo, no município de São Caetano do Sul, e dá outras
providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e
Orçamento”. Processo nº. 2129/19. Jander Cavalcanti de Lira. Projeto de Lei
que "Institui a implantação da Casa-Abrigo para o atendimento de mulheres
em situação de violência doméstica e seus dependentes, no âmbito do
município de São Caetano do Sul e dá outras providências.". “Às Comissões
de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2130/19.
Jander Cavalcanti de Lira. Projeto de Lei que "Institui a criação da política de
incentivo ao uso de carros elétricos, híbridos no âmbito do município de São
Caetano do Sul e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e
Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2164/19. Marcos Sergio
Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Institui o serviço ‘Cuidadores de
Árvores’, no âmbito do município de São Caetano do Sul e dá outras
providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e
Orçamento”. Processo nº. 2165/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes.
Projeto de Lei que "Assegura o atendimento psicossocial às pessoas com
deficiência ou mobilidade reduzida, no âmbito dos Centros de Atenção
Psicossocial do município de São Caetano do Sul e dá outras providências.".
“Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”.
Processo nº. 2185/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Projeto de
Lei que "Institui, no Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município de
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São Caetano do Sul, o 'Mês de Conscientização sobre a Doação de Fios de
Cabelo para Pessoas em Tratamento de Câncer' e dá outras providências.".
“Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”.
Processo nº. 2191/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que
"Institui o sistema 'Adoção Inclusiva' da Academia ao Ar Livre no âmbito do
município de São Caetano do Sul e dá outras providências.". “Às Comissões
de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2192/19.
Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Institui, no Calendário
Oficial de Datas e Eventos do Município de São Caetano do Sul, a semana
'Crianças Salvam Vidas', e dá outras providências.". “Às Comissões de
Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2193/19.
Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Projeto de Lei que "Altera o artigo 4º da Lei nº
4.068, de 07 de junho de 2002, que dispõe sobre o Controle de Zoonoses no
município de São Caetano do Sul e dá outras providências.". “Às Comissões
de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2173/19.
Paulo Roberto de Jesus. Projeto de Decreto Legislativo que concede título de
'Cidadão Emérito’ ao Senhor Nelton Mori, pelos relevantes serviços prestados
ao município". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e
Orçamento”. Processos nºs. 2093/19 e 2094/19. Paulo Roberto de Jesus.
Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias
para o Município: implantar paraciclos em forma de "U" invertido, nos
próprios públicos municipais; e a instalação de grades de proteção no entorno
da praça localizada na altura do número 557 da rua Ribeirão Preto, no bairro
Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2096/19. Jander Cavalcanti
de Lira. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a instalação e
manutenção de cercas elétricas para todos os cemitérios do município. “Ao
Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2097/19 a 2103/19. Ubiratan Ribeiro
Figueiredo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes
benfeitorias para o Município: a reforma e revitalização da EMEI Luiz José
Giorgetti, localizada à rua Ivaí, 63 - bairro Santa Maria; a reforma e
revitalização da EMEI Castorina Faria Lima, localizada à rua Teffé, 460 bairro Santa Maria; a reforma e revitalização EMEI Profª Inês dos Ramos,
localizada à rua Pan, 440 - bairro Nova Gerty; a reforma e revitalização da
EMEI Fortunato Ricci, localizada à rua Oriente, 333 - bairro Barcelona; a
reforma e revitalização da EMEI Romeu Fiorelli, localizada à rua dos Berilos,
113 - bairro Prosperidade; a reforma e revitalização da EMEI Marilene de
Oliveira Larocca, localizada à rua General Humberto de Alencar Castelo
Branco, 231 - bairro Santa Maria; e a reforma e revitalização da EMEI Rosa
Perrella, localizada à rua Lourdes, 460 - bairro Nova Gerty. “Ao Senhor
Prefeito”. Processos nºs. 2104/19 a 2106/19. Sueli Aparecida Nogueira
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Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as
seguintes benfeitorias para o Município: determinar a Guarda Civil Municipal,
rondas intensivas que após o encerramento do programa "Rua de Lazer", na
avenida Presidente Kennedy aos domingos, permaneça uma viatura da GCM
fazendo ronda no local; que seja disponibilizado bebedouros de água potável
na avenida Presidente Kennedy, praça dos Imigrantes; e uma avaliação técnica
da árvore na rua Nove de Julho, 89, bairro Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”.
Processo nº. 2113/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicação
ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a realização do "Mutirão de
Cardiologia". “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2115/19 a 2119/19.
César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as
seguintes benfeitorias para o Município: determinar a Guarda Civil Municipal,
rondas intensivas com auxílio de bicicletas, motocicletas e viaturas em toda
extensão da rua Pernambuco, no Centro; determinar a Guarda Civil
Municipal, rondas intensivas com auxílio de bicicletas, motocicletas e viaturas
na Praça, na esquina da rua Domitila, no bairro Mauá; a pintura de uma faixa
amarela, na rua princesa izabel, altura do numeral 11, no bairro Jardim São
Caetano; a instalação de iluminação pública, na praça na esquina da rua
Domitila, no bairro Mauá; e determinar a Guarda Civil Municipal, rondas
intensivas no bairro Santa Maria, com especial atenção nas proximidades das
alamedas São Caetano, Conde de Porto Alegre, assim como nas ruas Marina,
Madeira e Xingú. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2121/19 a 2124/19.
Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal
objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: determinar à
Secretaria Municipal de Educação - SEEDUC, em conjunto com a Secretaria
Municipal de Saúde - SESAUD, realizem estudos de viabilidade para a
criação de programas de conscientização sobre "educação alimentar", através
de peças teatrais nas escolas de ensino infantil e fundamental instaladas em
São Caetano do Sul, informando os benefícios de bons hábitos alimentares,
como a diminuição do uso do sal e do açúcar na alimentação diária, além da
importância de consumir nutrientes; melhorar a iluminação pública por toda a
extensão da avenida Tietê, com especial atenção na altura dos números 144 e
160, em cujo trecho algumas lâmpadas estão queimadas, o que deixa a região
muito escura no período noturno; incentivar os condomínios verticais a
adotarem a praça em frente ao seu edifício ou a construírem jardins com vasos
de plantas e flores de diversas espécies, mediante a premiação anual dos locais
que receberem melhoria; e reparos emergenciais no calçamento de acesso às
residências de números 1, 2, 3, 4 e 5 todas localizadas no numeral 85 da rua
Herculano de Freitas, 85, bairro Fundação. “Ao Senhor Prefeito”. Processo
nº. 2125/19. Marcel Franco Munhoz. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal
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objetivando a instalação de uma base comunitária da Guarda Civil Municipal
no cruzamento da rua Pernambuco e avenida Conselheiro Antonio Prado, no
Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2126/19. Olyntho Sequalini
Voltarelli. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando que a
fiscalização de obras particulares notifique o proprietário a realizar a limpeza
do terreno no espaço Comendador Ermelino Matarazzo, bairro Fundação. “Ao
Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2131/19 a 2136/19. Sueli Aparecida
Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal
objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a divulgação de
projetos e ações que visem a obtenção de estágios voltados para a preparação
e inserção de jovens no mercado de trabalho; que seja realizado um mutirão
de otorrinolaringologia; a fiscalização das calçadas que estejam sem
manutenção e fora das normas da Lei; instalação de um redutor de velocidade
na rua das Mangueiras com a rua Nestor Moreira, bairro Cerâmica; a
conversão à esquerda na avenida Antônio da Fonseca Martins, sentido Centro
- bairro da avenida Guido Aliberti, bairro São José; e a instalação de um braço
de luz na rua Paraguassu, esquina com alameda São Caetano, bairro Santa
Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2138/19 e 2139/19. Ubiratan
Ribeiro Figueiredo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as
seguintes benfeitorias para o Município: junto ao Fundo Social de
Solidariedade a participação no projeto “Tampinha Solidária Animal”,
implantado pela ong sos cidadania animal, em benefício da causa animal de
São Caetano do Sul; e a reabertura do programa Auxílio Transporte Escolar e
o reajuste do valor em R$ 130,00. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs.
2140/19 a 2150/19. Paulo Roberto de Jesus. Indicações ao Senhor Prefeito
Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a
realização de campanha de conscientização sobre o descarte correto de
medicamentos vencidos; tornar a comunicação mais rápida e precisa,
mediante a substituição do atual sistema analógico de Rádio da GCM para
digital; a possibilidade de escalar e alocar 2 guardas civis municipais, na base
da GCM do bairro Boa Vista e do bairro Mauá; determinar a Guarda Civil
Municipal, rondas intensivas em toda a extensão da rua Engenheiro Rebouças;
determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em toda a extensão
rua Gonçalves Dias; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas
em toda extensão da rua Ribeirão Preto; determinar a Guarda Civil Municipal,
rondas intensivas em toda a extensão da rua Santo André; a instalação de
grades de proteção no entorno da praça localizada à rua Ribeirão Preto altura
do número 557, bairro Olímpico; a implantação, em locais de grande
circulação de pessoas, de dispositivos para coleta de medicamentos
excedentes doados, dentro da validade, com separador para pomadas,
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comprimidos, líquidos e sprays; a instalação de cobertura e bancos nos pontos
de parada de ônibus, onde houver possibilidade, situados em nosso município;
e a realização de campanha de incentivo para que os munícipes doem
medicamentos excedentes, dentro da validade, nas UBSs mais próximas para
que possam ser utilizados por outras pessoas. “Ao Senhor Prefeito”.
Processo nº. 2156/19. Edison Roberto Parra. Indicação ao Senhor Prefeito
Municipal objetivando a revitalização das instalações da rede elétrica,
ampliação e substituição das lâmpadas por lâmpadas de LED e poda das
árvores próximas a rede elétrica, na escola municipal de ecologia presidente
“Jânio da Silva Quadros”, na rua da Paz – bairro Mauá. “Ao Senhor
Prefeito”. Processos nºs. 2159/19 e 2160/19. César Rogério Oliva.
Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias
para o Município: à reurbanização-revitalização (manutenção,
jardinagem/paisagismo poda das árvores, projeto de iluminação em poste
baixo, implementação de brinquedos e aparelhos de ginástica, e medidas de
segurança) na praça das Andorinhas - bairro Santa Maria; e o imediato
fechamento da entrada e saída de veículos em cima da faixa de travessia de
pedestres, situada na EMEF Ângelo Raphael Pelegrino à estrada das
Lágrimas, 1656, bairro Mauá. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2161/19
a 2163/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicações ao Senhor Prefeito
Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: para com
brevidade, a colocação de um suporte para bicicletas nas unidades de saúde
ativadas no município de São Caetano do Sul; a implantação de materiais
antiderrapantes em escadas e rampas nos locais que especifica; e a
regulamentação do uso de patinetes no âmbito do município de São Caetano
do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2166/19. Sueli Aparecida
Nogueira Ferreira da Silva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal
objetivando a ampliação do número de vagas e o valor para o programa
Agente Jovem. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2168/19 a 2172/19.
Paulo Roberto de Jesus. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando
as seguintes benfeitorias para o Município: a adequação inflacionária ao valor
pago pela realização da atividade diferenciada da GCM, para o período
corrente; instituir o horário flexível para treinar e para descanso reparatório
para competições, aos membros da Guarda Civil Municipal de São Caetano
do Sul; possibilitar a isenção de inscrição, para Guardas Civis Municipais que
representarem a corporação, em competições esportivas no município ou fora
dele; a implantação do “Sino da Paz”, em nossa municipalidade, objetivandose a criação de espaço para reflexão e agradecimento, a exemplo da Itália e de
outras cidades paulistas; e a revitalização geral nos alojamentos feminino e
masculino, localizados na dependência da Guarda Civil Municipal, à avenida
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fernando símonsen, 160 - São José, principalmente, a instalação de
ventiladores ou janelas que propiciem ventilação, material de higiene, assento
sanitário e outras providências que se fizerem necessárias. “Ao Senhor
Prefeito”. Processo nº. 2175/19. Paulo Roberto de Jesus. Indicação ao Senhor
Prefeito Municipal objetivando permitir a entrada de acompanhantes de
crianças, que também estejam utilizando bicicleta nos parques municipais.
“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2177/19 e 2178/19. Paulo Roberto de
Jesus. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes
benfeitorias para o Município: a demarcação da pista de corrida e caminhada
localizada no parque Espaço Verde Chico Mendes; e disponibilizar maior
quantidade de uniformes para os membros da Guarda Civil Municipal. “Ao
Senhor Prefeito”. Processo nº. 2179/19. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki.
Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a disponibilização de
cursos e palestras sobre "Educação Ambiental" para os síndicos dos edifícios
instalados em São Caetano do Sul, visando a forma de diminuir a produção de
lixo através do descarte consciente de itens altamente contamináveis, como as
pilhas e as baterias, e à reutilização de água de chuva. “Ao Senhor Prefeito”.
Processo nº. 2180/19. Jander Cavalcanti de Lira. Indicação ao Senhor Prefeito
Municipal objetivando defina as negociações do reajuste anual com o
Sindicato dos Servidores Públicos e Autárquicos em São Caetano do Sul
cumprindo assim o parcelamento de 2018 previsto em Lei, o reajuste da
inflação e mais o aumento real. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2182/19.
Carlos Humberto Seraphim. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal
objetivando o conserto da bomba da piscina do CISE Moacyr Rodrigues. “Ao
Senhor Prefeito”. Processo nº. 2184/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira
da Silva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a instalação de
um bebedouro na praça Maria Salete Bento Cicaroni, bairro Santa Maria. “Ao
Senhor Prefeito”. Processo nº. 2187/19. Edison Roberto Parra. Indicação ao
Senhor Prefeito Municipal objetivando a revitalização das instalações da rede
elétrica, ampliação e substituição das lâmpadas por lâmpadas de LED e poda
das árvores próximas a rede elétrica, na Escola Municipal de Ecologia
Presidente Jânio da Silva Quadros, na rua da Paz – bairro Mauá. “Ao Senhor
Prefeito”. Processo nº. 2188/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicação
ao Senhor Prefeito Municipal objetivando instituir o serviço de atendimento
psicossocial especializado às pessoas com deficiência e/ou com mobilidade
reduzida, jovens, adultos e idosos, bem como aos seus familiares, nas
unidades do CAPS – Centro de Atenção Psicossocial de São Caetano do Sul.
“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2195/19 a 2197/19. Anacleto
Campanella Junior. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as
seguintes benfeitorias para o Município: a poda da copa da árvore no
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cruzamento da avenida Presidente Kennedy com rua Madeira, bairro Santa
Paula; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas principalmente
no período noturno, nas imediações da travessa Rio Grande do Norte, bairro
Boa Vista; e determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas
imediações da travessa Ana Maria martinês, bairro Barcelona. “Ao Senhor
Prefeito”. Processos nºs. 2198/19 a 2203/19. Moacir Luiz Gomes Rubira.
Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias
para o Município: reparos no passeio público na rua Tiradentes altura no nº
499 a 518, no bairro Santa Paula; a retirada de uma de árvore na rua General
Osório, nº 455, bairro Santa Paula; a pintura de faixa de "carga e descarga",
na rua Emílio Rossi, nº 142, no bairro Barcelona; a instalação de placa de
sinalização “proibido estacionar caminhão”, na rua Domingos Graciute Neto,
nº 231, bairro Santa Maria; a retirada de uma árvore e o replantio de outra na
rua General Osório, nº 487, bairro Santa Paula; e o envio de Projeto de Lei a
esta Edilidade, versando sobre a implantação de “ônibus elétrico e híbrido” no
transporte coletivo no município. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs.
2205/19 a 2208/19. César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito
Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a
implantação de lombofaixas em frente a entrada principal de todas as escolas
públicas (municipais e/ou estaduais) e particulares do município; a instalação
de banheiros químicos, em todas as feiras livres, do município de São Caetano
do Sul, para uso dos feirantes; a poda de árvore, em frente a residência situada
à rua Tapajós, 392, bairro Barcelona; e o esclarecimento a uma comerciante
quanto a questão de um caminhão do SAESA que estaciona em frente sua loja,
situada à rua Carlos de Campos, 96 - calçadão da praça Cardeal Arcoverde,
Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2211/19. Caio Eduardo Kin
Jesus Funaki. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando alterar o
sentido do tráfego de veículos da rua Machado de Assis, altura do número
356, transformando-a em mão única, ou de proibir o estacionamento de
veículos em um dos lados da rua. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs.
2212/19 a 2217/19. Eduardo José Vidoski. Indicações ao Senhor Prefeito
Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o
nivelamento e o recapeamento asfáltico no cruzamento da rua Capivari com a
rua José Salustiano Santana, bairro Mauá; o recapeamento asfáltico na rua Rio
Grande do Sul, altura do número 1099, bairro Oswaldo Cruz; o recapeamento
asfáltico em toda extensão da rua Visconde de Inhaúma, bairro Nova Gerty;
incentivar a população, bem como informá-la sobre as vantagens de requerer
a emissão do RG, Registro Geral de Identificação, de bebês e crianças; realizar
“campanha de orientação e esclarecimentos sobre a enxaqueca”; e o
recapeamento asfáltico da rua Espírito Santo, no trecho que compreende as
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ruas Monte Alegre e São Paulo, bairro Santo Antônio. “Ao Senhor Prefeito”.
Processos nºs. 2220/19 a 2222/19. Edison Roberto Parra. Indicações ao
Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o
Município: para que realize os trabalhos de revitalização da praça Baden
Powell - Centro; a reforma da parte inferior do viaduto dos Autonomistas Centro; e a instalação de placa de identificação na praça Baden Powell Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2223/19 a 2226/19. Eclerson
Pio Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes
benfeitorias para o Município: providência quanto às pessoas que estão
constantemente ocupando as ruas de nossa cidade; a possibilidade de realizar
pintura de sinalização de solo, (vaga de estacionamento para deficientes), "em
caráter de urgência", no maior número de ruas do município; à revitalização
geral e manutenção dos brinquedos na Cidade das Crianças; e realizar reparos
na guia localizada na rua Teffé, altura do nº 274 – bairro Santa Maria, (fotos
em anexo). “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2230/19 a 2232/19. Marcel
Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as
seguintes benfeitorias para o Município: melhoria no tráfego no entorno da
praça dos Imigrantes, na avenida Presidente Kennedy, neste município;
aumento do tempo de passagem de veículos do semáforo localizado na rua
Flórida, no cruzamento com a rua Oriente, neste município; e o fechamento
imediato do buraco na avenida Prosperidade, altura do número 801, bairro
Prosperidade. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2090/19. Edison Roberto
Parra. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de
Congratulações pelo aniversário de 68 anos do Rotary Club de São Caetano
do Sul. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta
encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2092/19.
Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando inserção em Ata
e nos Anais de Voto de Congratulações à Senhora Deise Crepaldi, a mais nova
integrante do Rotary Club de São Caetano do Sul. Colocado em discussão,
ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em
votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2095/19. Paulo Roberto de Jesus.
Requerimento solicitando envio de ofício à Trans Bus Transportes Coletivos,
visando que ao menos uma de suas linhas incluísse a rua Visconde de Inhaúma
em seu itinerário. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da
palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo
nº. 2114/19. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando Envio De Ofício
À 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas no bairro Santa Maria,
com especial atenção nas proximidades das alamedas São Caetano, Conde
de Porto Alegre, assim como nas ruas Marina, Madeira e Xingu.Colocado
em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada.
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Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2127/19. Marcos
Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos
Anais de Voto de Congratulações à Secretaria Municipal da Fazenda –
SEFAZ, por estar atendendo nossa propositura de número 0740,dando início,
no dia 13 de Maio de 2019, a realização da ‘semana da conciliação de iss’.
Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta
encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2137/19.
Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando
inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações ao Senhor Jorge
Martins Salgado, Secr. Segurança Municipal; ao Com. da 3ª Cia. do 6º
Batalhão PM de S.C.S., Cap. Rodrigo Rocco Razuk Maluf; à Delegada Titular
da Policia Civil de S.C.S., Drª Katia Regina Cristófaro Martins e ao Prefeito
Municipal, Dr. José Auricchio Junior, pelo frutífero desenvolvimento de
esforços em conjunto, que levaram a cidade a ser apontada pelo instituto "Sou
da Paz", como a 3ª cidade mais segura do Estado de São Paulo. Colocado em
discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado
em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2151/19. Paulo Roberto de Jesus.
Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando
rondas ostensivas em toda a extensão da rua Gonçalves Dias . Colocado em
discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado
em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2152/19. Paulo Roberto de Jesus.
Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando
rondas ostensivas em toda a extensão da rua Engenheiro Rebouças. Colocado
em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada.
Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2153/19. Paulo
Roberto de Jesus. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º
BPM-M, visando rondas ostensivas em toda a extensão da rua Ribeirão Preto.
Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta
encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2154/19.
Paulo Roberto de Jesus. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do
6º BPM-M, visando rondas ostensivas em toda a extensão da rua Santo André.
Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta
encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2155/19.
Paulo Roberto de Jesus. Requerimento solicitando envio de ofício à Rota - 1º
Batalhão de Policiamento de Choque - 1º BPCHQ - "Tobias Aguiar", visando
policiamento ostensivo, às sextas-feiras, sábados e domingos, nas imediações
dos bares localizados na região do centro da cidade. Colocado em discussão,
ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em
votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2157/19. Edison Roberto Parra.
Requerimento solicitando envio de ofício á empresa enel- distribuição São
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Paulo - SCS, visando revitalização das instalações da rede elétrica, ampliação
e substituição das lâmpadas por lâmpadas de LED e poda das árvores
próximas a rede elétrica, na escola municipal de ecologia presidente “Jânio da
Silva Quadros”, na rua da Paz – bairro Mauá . Colocado em discussão,
ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em
votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2158/19. César Rogério Oliva.
Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de
Congratulações ao Coronel Ronaldo Gonçalves Faro, pelos excelentes
serviços prestados ao município, enquanto esteve a frente do CPA/M-6.
Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta
encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2167/19.
Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando
inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações pela comemoração
ao "Dia do Gari", que ocorrerá em nosso município no dia 16 do corrente mês.
Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta
encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2174/19.
Paulo Roberto de Jesus. Requerimento solicitando envio de ofício ao
Parkshopping São Caetano visando a instalação de lâmpadas, nas cores verde
e vermelho, em vagas de estacionamento, para orientar e facilitar o
estacionamento de veículos. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer
uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”.
Processo nº. 2183/19. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando
inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações à Guarda Civil
Municipal de São Caetano do Sul, pela capacitação de 2 (dois) guardas, os
Srs. Edson Araújo de Azevedo e Sérgio Ramos Vieira, no curso de utilização
de drones. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é
esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº.
2186/19. Edison Roberto Parra. Requerimento solicitando envio de ofício à
Empresa Brasiluz Eletrificação e Eletrônica, visando a revitalização das
instalações da rede elétrica, ampliação e substituição das lâmpadas por
lâmpadas de LED e poda das árvores próximas a rede elétrica, na escola
municipal de ecologia presidente "Jânio Da silva Quadros", na rua da Paz –
bairro Mauá. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra
é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº.
2189/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando
inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações aos mesatenistas
Gustavo Tsuboi e Eric Jouti, ambos do SERC Santa Maria – SELJ, pela
conquista do campeonato do torneio de duplas aberto da eslovênia,
competição que faz parte do circuito mundial de tênis de mesa. Colocado em
discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado
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em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2190/19. Marcos Sergio
Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de
Voto de Congratulações ao novo Comando da Polícia Militar – Região do
Grande ABC Paulista – Coronel Renato Nery Machado, por ter em sua agenda
a criação da Ronda Maria da Penha, tendo como objetivo, combater as
agressões sofridas pela mulher dentro e fora do lar. Colocado em discussão,
ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em
votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2194/19. Magali Aparecida Selva
Pinto. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de
Congratulações ao Professor Moisés de Araújo e aos alunos do Coral da
EMEF Profª Eda Mantoanelli, pela brilhante apresentação no Governo em
Movimento, ocorrida no último dia 11 de maio, no bairro Santa Maria.
Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta
encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2204/19.
César Rogério Oliva. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais
de Voto de Congratulações ao Coronel Renato Nery Machado, pela promoção
e designação ao comando de policiamento de área metropolitano região seis CPA/M6. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é
esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº.
2209/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento
solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações pela
adoção de mecanismo de defesa no combate à violência doméstica e familiar
contra a mulher, denominada ronda Maria da Penha. Colocado em discussão,
ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em
votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2210/19. Caio Eduardo Kin Jesus
Funaki. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de
Congratulações aos estudantes da EME Profª Alcina Dantas Feijão, pela
conquista de medalhas e menções honrosas, prêmios de grande
reconhecimento para o futuro dos estudantes, na “Olimpíada Canguru de
Matemática 2019”, realizada no dia 21 de março do corrente. Colocado em
discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado
em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2227/19. Marcos Sergio
Gonçalves Fontes e Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando
inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações à Grande Loja
Maçônica do Estado de São Paulo – GLESP, pela eleição ocorrida no dia 08
de maio de 2019, dos Senhores Irmão:. João Xavier – Grão Mestre e o Ir.´.
Tomaz Alves Cangerana, Grão-Mestre Adjunto. Colocado em discussão,
ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em
votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2228/19. Edison Roberto Parra.
Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de
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Congratulações pelo 69° aniversário do Grupo de Escoteiros São Francisco de
Assis. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta
encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2229/19.
Jander Cavalcanti de Lira e Francisco de Macedo Bento. Requerimento
solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações ao
Magnífico Reitor da USCS (Universidade Municipal de São Caetano do Sul),
Senhor Prof. Dr. Marcos Sidnei Bassi, pela excelente iniciativa de transformar
o Hospital São Caetano em Hospital Universitário. Colocado em discussão,
ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em
votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0694/19. César Rogério Oliva.
Requerimento solicitando envio de ofício ao Senhor Prefeito municipal,
visando informações sobre o A.V.C.B das nossas escolas municipais, e qual é
o cronograma para que todas as 62 (sessenta e duas) escolas públicas
municipais possam enfim apresentar o AVCB - Auto de Vistoria do Corpo de
Bombeiros aos pais e mães para garantir a segurança de todos os alunos da
rede municipal de São Caetano do Sul. Colocado em discussão, ninguém
desejando fazer uso da palavra, é esta encerrada. Para encaminhar a votação,
faz uso da palavra o Vereador César Rogério Oliva. O Presidente solicita e o
Vereador Olyntho Sequalini Voltarelli assume a presidência da Mesa.
Colocado em votação, fica “Rejeitado, com votos favoráveis dos
vereadores César Rogério Oliva, Francisco de Macedo Bento, Jander
Cavalcanti de Lira e Ubiratan Ribeiro Figueiredo”. O Vereador Eclerson
Pio Mielo reassume a presidência da Mesa. Processo nº. 1925/19. Jander
Cavalcanti de Lira. Requerimento solicitando envio de ofício à Secretaria
Municipal de Saúde - SESAUD, visando informações sobre o atual quadro de
médicos cardiologistas na saúde de São Caetano do Sul. Colocado em
discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra, é esta encerrada. Para
encaminhar a votação, faz uso da palavra o Vereador Jander Cavalcanti de
Lira. Colocado em votação, fica “Rejeitado, com votos favoráveis dos
vereadores César Rogério Oliva, Francisco de Macedo Bento, Jander
Cavalcanti de Lira e Ubiratan Ribeiro Figueiredo”. O Vereador Eclerson
Pio Mielo reassume a presidência da Mesa. Processo nº. 1999/19. Ubiratan
Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando envio de ofício ao Senhor
Prefeito municipal, visando informações sobre o descumprimento da Lei nº
5.555, de 19 de setembro de 2017, que institui no site oficial da Prefeitura
Municipal de São Caetano do Sul, a divulgação de fotos dos animais para
adoção na seção de controle de zoonoses, canil e gatil de São Caetano do Sul.
Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra, é esta
encerrada. Para encaminhar a votação, faz uso da palavra o Vereador Ubiratan
Ribeiro Figueiredo. Colocado em votação, fica “Rejeitado, com votos
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favoráveis dos vereadores César Rogério Oliva, Francisco de Macedo
Bento, Jander Cavalcanti de Lira e Ubiratan Ribeiro Figueiredo”. Para
declarar voto, fazem uso da palavra os vereadores Ubiratan Ribeiro
Figueiredo e Anacleto Campanella Junior. Processo nº. 2181/19. Jander
Cavalcanti de Lira. Requerimento solicitando envio de ofício á Coordenadoria
Estadual de Proteção e Defesa Civil do Estado de São Paulo, visando
informações sobre ações sociais e de emergência que envolveram o Estado
junto ao nosso município, em razão da enchente que atingiu alguns bairros
nos dias 10 e 11/03/2019. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer
uso da palavra, é esta encerrada. Para encaminhar a votação, faz uso da palavra
o Vereador Jander Cavalcanti de Lira. Colocado em votação, fica
“Aprovado”. Esgotadas as matérias do Expediente, passa-se à fase de
Explicação Pessoal. O Sr. Presidente procede à chamada nominal alfabética
dos Srs. Vereadores. Fazem uso da palavra os Nobres Edis: César Rogério
Oliva, Eduardo José Vidoski, Jander Cavalcanti de Lira, Marcel Franco
Munhoz, Marcos Sergio Gonçalves Fontes, Reinaldo Alberto Perez e Sidnei
Bezerra da Silva. O Presidente solicita e o Vereador Olyntho Sequalini
Voltarelli assume a presidência da Mesa, que procede à chamada nominal
alfabética dos Srs. Vereadores. Fazem uso da palavra os Nobres Edis:
Eclerson Pio Mielo e Edison Roberto Parra. O Vereador Eclerson Pio Mielo
Reassume a Presidência da Mesa. Ninguém mais desejando fazer o uso da
palavra, é esgotada a fase de Explicação Pessoal. Passa-se à fase da Ordem
do Dia. O 1º Secretário procede a leitura da Ordem do Dia. Item I - Processo
nº 1777/19. Prefeitura Municipal. 2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei
que “Altera a redação das alíneas ‘a’ e ‘b’ do inciso I, do art. 3º da Lei
Municipal nº 5.703, de 13 de dezembro de 2018, que estima a Receita e fixa
a Despesa do Município para o exercício de 2019.”. 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 2º Turno”.
“Publique-se.” O Presidente solicita e o Vereador Olyntho Sequalini
Voltarelli assume a presidência da Mesa. Para declarar voto, faz uso da
palavra o Vereador Eclerson Pio Mielo, que em seguida reassume a
presidência da Mesa. Item II - Processo nº 1778/19. Prefeitura Municipal. 2ª
Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Autoriza, o Sistema de Água,
Esgoto e Saneamento Ambiental – SAESA, a ceder servidores do quadro da
Autarquia para órgãos Federais e Estaduais e dá outras providências”. Parecer
da Comissão de Justiça e Redação, favorável. Parecer da Comissão de
Finanças e Orçamento, favorável. voto contrário, em separado,
apresentado pelo suplente de Vereador Luiz Carlos Baptista dos Santos.
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Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra, é esta
encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado em 2º Turno, com votos
contrários dos vereadores César Rogério Oliva, Francisco de Macedo
Bento, Jander Cavalcanti de Lira e Ubiratan Ribeiro Figueiredo”.
“Publique-se.” Item III - Processo nº 1783/19. Prefeitura Municipal. 2ª
Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Dispõe sobre a criação do
Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de São Caetano do
Sul – COMSEA 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 2º Turno”.
“Publique-se.” Item IV - Processo nº 5870/17. Sueli Aparecida Nogueira
Ferreira da Silva. 2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Proíbe a
discriminação por uso de tatuagens no serviço público municipal 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 2º Turno”. “Publique-se.” Item V - Processo
nº 7168/17. Maria Zeneide de França Fernandes Sartori. 2ª Discussão e
Votação do Projeto de Lei que “Institui, no Calendário Oficial de Datas e
Eventos do Município de São Caetano do Sul, a ‘Semana de Prevenção,
Conscientização e Combate à Automutilação’ 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 2º Turno”. “Publique-se.”. Item VI - Processo nº 7376/17.
Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. 2ª Discussão e Votação do Projeto
de Lei que “Institui a ‘Semana de Conscientização Contra a Misoginia nas
Redes Sociais e suas Consequências’, no âmbito do 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, favorável.
Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra, é esta
encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado em 2º Turno”. “Publiquese.” Para declarar voto, faz uso da palavra a Vereadora Sueli Aparecida
Nogueira Ferreira da Silva. Item VII - Processo nº 2790/18. Roberto Vagner
Ribeiro Barbato. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui, no
Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município de São Caetano do Sul,
a ‘Semana de Conscientização, Orientação e Incentivo à Adoção Tardia’ e dá
outras providências”. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, favorável.
Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, favorável. Colocado em
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discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra, é esta encerrada.
Colocado em votação, fica “Aprovado em 1º Turno”. Item VIII - Processo
nº 5998/18. Flavio Nakaoka. Discussão e Votação Únicas do Projeto de
Decreto Legislativo que “Concede título de ‘Cidadão Sulsancaetanense’ ao
Senhor Kazuyoshi Koh, pelos relevantes serviços prestados ao Município.”.
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. O Sr. Presidente esclarece ao
Plenário que, tratando-se de Projeto de Decreto Legislativo que concede título,
a matéria exige o quorum especial de 2/3 (dois terços) dos membros da
Câmara para sua aprovação e, neste caso, o Presidente também deve votar
para esta finalidade. Esclarece, ainda, que os Vereadores que forem favoráveis
ao projeto deverão votar “Sim” e os que forem contrários deverão votar
“Não”. O Primeiro Secretário faz a chamada nominal dos Vereadores.
Encerrada a votação, com 19 (dezenove) votos “SIM”, fica “Aprovado”.
“Publique-se”. Esgotados os motivos que nortearam a presente convocação,
o Sr. Presidente declara, às dezenove horas e sete minutos, encerrada a
presente Sessão. Para constar é lavrada esta Ata, que lida e achada conforme,
será assinada pelos Senhores Presidente e Primeiro Secretário. ........................

ECLERSON PIO MIELO
PRESIDENTE
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