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ATA DA 15ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 3ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, 

REALIZADA NO PLENÁRIO DOS 

AUTONOMISTAS, AOS VINTE E UM DIAS 

DO MÊS DE MAIO DO ANO DE DOIS MIL 

E DEZENOVE. 

 

 

Às dezessete horas e quarenta e nove 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 14ª 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. 1071/05 Ofício do Reitor da USCS, Encaminhando 

Cópia do Termo de Convênio, entre aquela autarquia e o município de Santos. 

“Ciente”. Processo nº. 1005/19. Prefeitura Municipal. Ofícios do Sr. Prefeito 

Municipal, encaminhando cópias dos Decretos nºs: 11.410, de 17/04/19; 

11.413, de 26/04/19; 11.414, de 30/04/19. “Ciente”. Processo nº. 2306/19. 

Prefeitura Municipal. Ofício do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando cópia 

do Decreto nº 11.418, de 16/05/19. “Ciente”. Processo nº. 2249/19. 

Prefeitura Municipal. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a instalação e o uso de 

extensão temporária de passeio público, denominada 'parklet' no município de 

São Caetano do Sul.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças 

e Orçamento”. Processo nº. 2259/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da 

Silva. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a obrigatoriedade da empresa 

concessionária do serviço de estacionamento rotativo na cidade de São 

Caetano do Sul, afixar placas informativas em todas as quadras da área de 

abrangência, e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2261/19. Caio Eduardo 

Kin Jesus Funaki. Projeto de Lei que "Altera a redação do artigo 1º da Lei nº 

3.594, de 25 de novembro de 1997, que torna obrigatória a disponibilidade, 

nos cemitérios, de cadeiras de roda para uso dos visitantes com deficiência 

física, gestantes, idosos e outros que dela necessitem, e dá outras 

providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e 

Orçamento”. Processo nº. 2264/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Projeto de Lei que "Institui no Calendário Oficial de Datas e Eventos do 

Município de São Caetano do Sul, o ‘Dia de Combate a Asma’ e dá outras 

providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e 
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Orçamento”. Processo nº. 2265/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Projeto de Lei que "Estabelece a adoção de medidas de auxílio à mulher que 

se sinta em situações de risco em restaurantes, bares, casas noturnas e 

congêneres, 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. 2288/19. Edison Roberto Parra. Projeto de Lei que 

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

Caetano do Sul o 'Dia da Enfermagem' e dá outras providências.". “Às 

Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo 

nº. 2289/19. Edison Roberto Parra. Projeto de Lei que "Dispõe sobre o 

atendimento preferencial as pessoas com fibromialgia nos locais que 

especifica e da outras providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação 

e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2291/19. Caio Eduardo Kin Jesus 

Funaki. Projeto de Lei que "Altera a redação da ementa e do artigo 1º da Lei 

nº 3.642, de 12 de março de 1998, que dispõe sobre a obrigatoriedade de 

atendimento prioritário a deficientes físicos, gestantes e idosos nos postos de 

saúde e locais municipais, e dá outras providências.". “Às Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2298/19. 

Reinaldo Alberto Perez. Projeto de Lei que "Institui no Calendário Oficial de 

Datas e Eventos do Município de São Caetano do Sul, a 'Semana de 

Conscientização sobre a Esteatose Hepática' e dá outras providências.". “Às 

Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo 

nº. 2300/19. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Projeto de Lei que "Altera a redação 

do artigo 2º 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. 2309/19. Reinaldo Alberto Perez. Projeto de Lei 

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

Caetano do Sul, o 'Mês de Identificação e Controle Integrado de Vetores das 

Principais Pragas Urbanas' e dá outras providências.". “Às Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2314/19. 

Jander Cavalcanti de Lira e outros. Projeto de Lei que "Altera a redação da 

alínea ‘b’ do inciso I, do art. 3º da Lei nº 5.703, de 13 de dezembro de 2018, 

que Estima a Receita e Fixa a Despesa do município para o exercício de 

2019.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. 

Processo nº. 2322/19. Eduardo José Vidoski. Projeto de Lei que "Institui no 

Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município de São Caetano do Sul, 

o ‘Dia de Combate e Conscientização Acerca das Consequências Causadas 

pelo Consumo de Produtos Piratas’ e dá outras providências.". “Às 

Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo 
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nº. 2323/19. Eduardo José Vidoski. Projeto de Lei que "Institui no Calendário 

Oficial de Datas e Eventos do Município de São Caetano do Sul, o 'Dia do 

Consumo Consciente' e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça 

e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2297/19. Reinaldo 

Alberto Perez. Projeto de Decreto Legislativo que "Concede título de 'Cidadão 

Emérito' ao Senhor Fábio Bertola Agostini, pelos relevantes serviços 

prestados ao município.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de 

Finanças e Orçamento”. Processos nºs. 2233/19 e 2234/19. Ricardo 

Andrejuk. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas na capela Santa Rita de Cássia, sito praça Júlio Marcucci, bairro 

Santa Paula; e o conserto e manutenção da piscina do CISE Dr. Moacyr 

Rodrigues. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2235/19. Francisco de 

Macedo Bento. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a 

realização de um programa de prevenção e combate à doenças crônicas no 

âmbito do Fundo Social de Solidariedade, em São Caetano do Sul. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 2237/19. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a pintura de uma "faixa 

amarela - contínua" na rua Peri, do n° 269 ao n° 317, bairro Oswaldo Cruz. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2239/19. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a urgência reforma e 

adequações na EMEF Leandro Klein, situada à rua Prestes Maia, nº 100, no 

bairro Nova Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2241/19. Marcos 

Sergio Gonçalves Fontes. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

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

labore para policiais militares e civis que trabalham no âmbito do município 

de São Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2243/19 e 

2244/19. Francisco de Macedo Bento. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

revitalização da praça Moraes Sarmento, localizada na rua Nestor Moreira, 

bairro Cerâmica; e determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas na 

rua dos Expedicionários, 76, bairro Cerâmica. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 2245/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando a instalação de faixa elevada e lombada 

eletrônica na rua Marechal Deodoro com rua General Osório, bairro Santa 

Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2246/19 e 2247/19. Sueli 

Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: determinar 

a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas na pista de skate ao lado do 

Terminal Rodoviário Nicolau Delic, rua Serafim Carlos, Centro; e a instalação 
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de uma cobertura com assento no ponto de ônibus na avenida Dr. Augusto de 

Toledo, 1109, bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

2250/19 a 2255/19. Reinaldo Alberto Perez. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: elaborar 

estudos para a viabilidade da implantação de uma unidade da Delegacia do 

Idoso; a implantação de placas de energia solar nos semáforos do município; 

a implantação na Rede Municipal de Ensino, ações que tratem da 

responsabilidade da posse e da propriedade de animais domésticos e de 

estimação, através de palestras, cursos, filmes, folhetos, contendo as normas 

legais vigentes sobre o assunto e exemplificando aos alunos as atitudes 

corretas; à realização da manutenção ou possível troca (instalação) da 

estrutura de ferro do outdoor na altura do número 587 da rua Eldorado, bairro 

Prosperidade; a manutenção e avaliação do escoamento de água da galeria 

defronte à praça Jarbas de Carvalho e rua do Ouro, ambas na avenida 

Prosperidade; e a manutenção e avaliação do escoamento de água da galeria 

defronte à praça Jarbas de Carvalho e rua do Ouro, ambas na avenida 

Prosperidade. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2256/19. Sueli Aparecida 

Nogueira Ferreira da Silva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando o recapeamento asfáltico na rua Juruá no trecho compreendido 

entre a rua dos Meninos e a travessa Nilson Monte, bairro Mauá. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 2262/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicação 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a instalação de faixa elevada e 

lombada eletrônica na rua Martim Francisco, altura do nº 177, (Escola 

Municipal Dom Benedito), bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 2266/19 a 2275/19. César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

instalação de lombofaixas em frente as principais entradas de todas as 

Unidades Básicas de Saúde - UBS's, do município; a instalação de uma 

lombofaixa, na rua Ceará, no bairro Fundação, em frente ao clube São 

Caetano; a repintura de todas as rampas de acesso a cadeirantes existentes nas 

calçadas da cidade; a reprogramação do tempo do semáforo existente no 

cruzamento da avenida Guido Aliberti com a estrada das Lágrimas; a 

fiscalização e limpeza de um prédio abandonado, na alameda João Galego, 

altura do numeral 677, no bairro Santa Maria; a instalação de uma lixeira azul 

com tampa tamanho grande, na esquina das ruas Bush e rua dos Meninos, no 

bairro Boa Vista; a poda da árvore na rua Anita Garibaldi, altura do numeral 

26, no bairro Barcelona; a instalação de uma lombofaixa, nas proximidades 

do cruzamento das ruas Dr. Augusto de Toledo e Marechal Deodoro, no bairro 

Santa Paula; a fiscalização e as devidas providências para eliminação de 

possíveis focos do mosquito Aedes aegypti, nos seguintes locais: a) terreno da 
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ex-UNIABC, na rua Amazonas, nº 2000/2031; b) terreno na rua dos 

Expedicionários; c) terreno na rua Nestor Moreira; e d) telhado do 

"puxadinho" da EMI Ângela Massei; e a instalação de uma faixa de travessia 

de pedestres, em frente ao Supermercado Joanin, situado à rua Manoel 

Coelho, nº 472 b, Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2280/19 e 

2281/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o 

aumento de vagas de deficientes físicos e idosos em torno do Hospital São 

Caetano; e a poda de árvore na rua Paraguassu esquina com a alameda São 

Caetano, bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2284/19. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando a instalação de áreas de lazer, aos finais de semana, nos bairros 

sulsancaetanenses. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2287/19. Edison 

Roberto Parra. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando para que 

envie uma equipe de campo para realizar estudos para a instalação de ponto 

de iluminação em todos os pontos de ônibus do municipio de São Caetano do 

Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2292/19 e 2293/19. Sueli 

Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: estudos 

criteriosos e tratativas para o aumento do número de vagas para idosos e 

deficientes físicos na rua Aurélia, para usuários do Pronto Socorro e UPA; e 

a reforma da calçada da rua Paraguassu, 97. “Ao Senhor Prefeito”. Processo 

nº. 2294/19. César Rogério Oliva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando instalação de cercas elétricas nos muros dos cemitérios do 

município, com o objetivo de melhorar as condições de segurança nos citados 

próprios, coibindo-se, assim, atos de vandalismo e furtos de peças metálicas, 

principalmente, o bronze e cobre dos jazigos. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 2295/19. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando a implantação do vale refeição à todos os 

funcionários da prefeitura de São Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 2296/19. Reinaldo Alberto Perez. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando a denominação de próprio público (Gatil) com o nome 

do Senhor Pedro de Andrade, um exímio amante de animais que exerceu a sua 

função como tratador pelo período de 32 anos no CCZ com muito 

comprometimento, carinho e dedicação. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

2299/19. Reinaldo Alberto Perez. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando avaliação da árvore situada à rua Floriano Peixoto de fronte ao 

número 264, bairro Santa Paula (Clínica Veterinária São Caetano). “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2302/19 a 2305/19. Ubiratan Ribeiro 

Figueiredo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 
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benfeitorias para o Município: a instalação de base fixa da Guarda Civil 

Municipal na praça localizada entre as vias avenida Prosperidade, rua do Ouro 

e rua Platina, no bairro Prosperidade; a fiscalização no cruzamento da alameda 

São Caetano com a rua Tapajós, no bairro Santa Paula; a instalação de redutor 

de velocidade, do tipo lombada, na alameda João Galego, altura do número 

677; e estudos e tratativas para que as ruas Castro Alves e Engenheiro 

Rebouças se tornem vias de mão única. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

2307/19. Reinaldo Alberto Perez. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando elaborar estudos para avaliar a defasagem de tempo e distância 

entre o semáforo da avenida Guido Aliberti e rua Justino Paixão na altura do 

número 560, bairro Jardim São Caetano. “Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 2310/19 e 2311/19. Marcel Franco Munhoz. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o 

envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre atualizando a Lei 

5619/2018, que dispõe sobre a concessão de benefícios para os pagamentos 

de débitos de anuidades escolares da Universidade Municipal de São Caetano 

do Sul; e a criação de novas vagas de emprego público para a função de 

Assistente Social para integrar o quadro de empregos e salários da Prefeitura 

Municipal de São Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

2312/19. Magali Aparecida Selva Pinto. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando a instalação de aparelhos de ar condicionado em todas 

as unidades dos Centros Integrado de Saúde e Educação da Terceira Idade 

(CISE), de São Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

2316/19 a 2318/19. Moacir Luiz Gomes Rubira. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

estudos para fazer o plantio de uma árvore na rua Amazonas, nº 1661, bairro 

Oswaldo Cruz; a poda da copa de árvore na rua Pindorama, nº 181, no bairro 

Olímpico; e a poda da copa de árvore na rua Maranguá, nº 167, no bairro 

Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2320/19 e 2321/19. Eduardo 

José Vidoski. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: o recapeamento asfáltico na rua 

Engenheiro Armando de Arruda Pereira, altura do número 1193, bairro São 

José; e o recapeamento asfáltico na rua Engenheiro Armando de Arruda 

Pereira, altura do número 1303, bairro São José. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 2341/19. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando em conjunto com a Secretaria Municipal de 

Planejamento e Gestão - SEPLAG e com a Secretaria Municipal da Fazenda 

- SEFAZ, a construção de um bicicletário no terminal rodoviário 

intermunicipal e interestadual de São Caetano do Sul, onde também fica a 

estação de trem que atende à linha 10 da CPTM, na rua Santo Antônio, 50, 
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Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2345/19 a 2349/19. Eclerson 

Pio Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a revitalização nas faixas de sinalização de solo 

localizadas nas proximidades das escolas particulares localizadas em nosso 

município; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas no espaço 

que abriga as torres da Eletropaulo, na rua Nazareth e em toda sua extensão, 

bairro Barcelona; a possibilidade de realizar revitalização nas faixas de 

sinalização de solo localizadas nas proximidades das unidades escolares do 

município; a poda da árvore localizada na rua Gurupi, em frente ao número 

34, bairro Nova Gerty; e a revitalização na faixa de sinalização de solo, nas 

proximidades do externato Santo Antônio, localizado na rua são luis, nº 80, 

bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2351/19 a 2353/19. 

César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a visita de uma engenheiro ambiental 

e a adequação do espaço destinado à uma árvore de grande porte, situada à rua 

Amazonas esquina a rua São Paulo; a implantação de uma lombofaixa na rua 

São Paulo com a rua São Jorge; e tornar a rua Ângela, no bairro Nova Gerty, 

via de mão unica. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2354/19. Marcos 

Sergio Gonçalves Fontes. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

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

política municipal de estímulo, incentivo e promoção ao desenvolvimento de 

startups no município. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2240/19. Marcos 

Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações à Secretaria Municipal de Segurança 

Pública de São Caetano do Sul – SESEG pelo lançamento, no dia 15 deste 

mês, do programa de segurança pública de São Caetano do Sul denominado – 

Segurança 360º, trazendo ainda mais segurança aos cidadãos 

sulsancaetanenses que nessa cidade habitam e/ou trabalham. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2242/19. Magali Aparecida Selva 

Pinto. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações a todas e todos Assistentes Sociais, pela passagem do "Dia 

do(a) Assistente Social", comemorado no dia 15 de maio. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2248/19. Sueli Aparecida 

Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. 

do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas na pista de skate ao lado do Terminal 

Rodoviário Nicolau Delic, rua Serafim Carlos, Centro. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2258/19. Sueli Aparecida 
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Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações à Casa da Amizade de São Caetano do Sul 

pelos 57 anos de sua fundação. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2263/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Requerimento solicitando envio de ofício à empresa Enel - Distribuição São 

Paulo - SCS, visando alinhar e retirar fios, cabos e equipamentos excedentes, 

fixados em postes de energia elétrica, no território de São Caetano do Sul. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2278/19. 

Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações ao Excelentíssimo coronel de Polícia Militar 

renato nery machado, pela sua assunção como novo Comandante do 

Policiamento de área Metropolitana Seis CPA-M6. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2279/19. Marcel Franco Munhoz. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações ao Secretário da Educação Fabricio Coutinho, pela 

implantação do projeto "Brincadeiras Musicais da Palavra Cantada" na Rede 

Municipal de Ensino. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

Processo nº. 2286/19. Edison Roberto Parra. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações pelos 60 anos de vida 

do Pastor Valdevino Pereira da Silva. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2290/19. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Moção 

de apoio à Excelentíssima Deputada Estadual, Profª Doutora Janaina 

Paschoal, Deputada Estadual do Estado de São Paulo, pelo seu excelente 

trabalho, prestado na Assembleia Legislativa de São Paulo (ALESP), em prol 

das políticas públicas voltadas ao bem comum. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2301/19. Ubiratan Ribeiro 

Figueiredo. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto 

de Congratulações aos atletas do Taekwondo de São Caetano do Sul, Ícaro 

Miguel, Milena Titoneli e Caroline Gomes, e aos seus treinadores Clayton e 

Reginaldo dos Santos, pelas medalhas conquistadas no Mundial de 

Manchester, na Inglaterra. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. 

Processo nº. 2308/19. Reinaldo Alberto Perez. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações pelo brilhante, 
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relevante e comprometido trabalho dedicado às ações prestadas à cidade no 

que tange a proteção animal realizadas pela APASCS-Associação de Proteção 

aos Animais de São Caetano do Sul. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2313/19. Jander Cavalcanti de Lira. Requerimento 

solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações a Diretora 

Geral Sandra Amaral, extensivo as professoras: Camila Veronesi, Cleonice 

Boareto, Daniela Betti, Ellen Araujo, Tatiana Ciccacio e Valéria Savassa, aos 

funcionários: Diná Pereira, Eliane Martins, Maria Vasconcelos e Swuami 

Santos; Agente Cidadão Sênior: Ana Maria Lopes, Ana Aparecida, Diva 

Zanutto e Maria Lucia Barbosa; e Agente Jovem: Vitória Kauany dos Santos, 

pela realização do "Espetáculo de Bailado Divertissement". Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2315/19. Moacir Luiz Gomes 

Rubira. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações ao Hospital Beneficência Portuguesa (Nossa Senhora de 

Fátima), pela realização da tradicional missa em devoção a Nossa Senhora de 

Fátima e procissão das velas, ocorrida em dia 13 de Maio deste ano. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2326/19. Marcel 

Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º 

BPM-M, visando rondas ostensivas notadamente, com ênfase no combate aos 

crimes de furto e roubo, nas imediações do bairro Mauá. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2327/19. Marcel Franco Munhoz. 

Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando 

rondas ostensivas notadamente, com ênfase no combate aos crimes de furto e 

roubo, nas imediações do bairro Jardim São Caetano. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2328/19. Marcel Franco Munhoz. 

Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando 

rondas ostensivas notadamente, com ênfase no combate aos crimes de furto e 

roubo, nas imediações do bairro Fundação. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2329/19. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas 

notadamente, com ênfase no combate aos crimes de furto e roubo, nas 

imediações do bairro Cerâmica. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2330/19. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 
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solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas 

notadamente, com ênfase no combate aos crimes de furto e roubo, nas 

imediações do bairro Santa Paula. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2331/19. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas 

notadamente, com ênfase no combate aos crimes de furto e roubo, nas 

imediações do bairro Oswaldo Cruz. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2332/19. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas 

notadamente, com ênfase no combate aos crimes de furto e roubo, nas 

imediações do bairro Olímpico. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2333/19. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas 

notadamente, com ênfase no combate aos crimes de furto e roubo, nas 

imediações do bairro Boa Vista. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2334/19. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas 

notadamente, com ênfase no combate aos crimes de furto e roubo, nas 

imediações do bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2335/19. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas 

notadamente, com ênfase no combate aos crimes de furto e roubo, nas 

imediações do bairro Barcelona. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2336/19. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas 

notadamente, com ênfase no combate aos crimes de furto e roubo, nas 

imediações do Centro. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

Processo nº. 2337/19. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando 

envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas 

notadamente, com ênfase no combate aos crimes de furto e roubo, nas 

imediações do bairro Prosperidade. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2338/19. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 
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solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas 

notadamente, com ênfase no combate aos crimes de furto e roubo, nas 

imediações do bairro Santo Antônio. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2339/19. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas 

notadamente, com ênfase no combate aos crimes de furto e roubo, nas 

imediações do bairro São José. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2340/19. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas 

notadamente, com ênfase no combate aos crimes de furto e roubo, nas 

imediações do bairro Santa Maria. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2342/19. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações à Equipe de Taekwondo de São Caetano do Sul, pela brilhante 

participação no Mundial de Taekwondo em Manchester, na Inglaterra, 

disputado de 16 a 19 de maio, representada pelos atletas Caroline Santos e 

Ícaro Miguel, que conquistaram duas medalhas de prata, e Milena Titonelli, 

que ganhou o bronze, extensivos a todo corpo de atletas e comissão técnica, 

que participaram com empenho e garra, representando nosso país e nossa 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2344/19. 

Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º 

BPM-M, visando rondas ostensivas em toda extensão do espaço que abriga as 

torres da Eletropaulo na rua Nazareth, bairro Barcelona. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2350/19. Eclerson Pio Mielo. 

Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando 

rondas ostensivas solicitando a realização de policiamento ostensivo nas 

imediações da APAE, localizada na rua Xingú, nº70- bairro Santa Maria. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2355/19. 

Eduardo José Vidoski e outros. Moção de apoio ao Excelentíssimo Senhor 

bruno covas, Prefeito municipal de São Paulo, diante do empenho em dar 

continuidade na realização do Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1, no 

município de São Paulo. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. 

Processo nº. 0964/19. Jander Cavalcanti de Lira. Requerimento solicitando 
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envio de ofício á Secretaria Municipal de Educação - SEEDUC, visando 

informações referente ao material de ensino de São Caetano do Sul. Colocado 

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

Colocado em votação, fica "Rejeitado". Processo nº. 2176/19. Paulo 

Roberto de Jesus. Requerimento solicitando envio de ofício à Secretaria 

Municipal de Saúde - SESAUD, visando informações sobre os medicamentos 

disponíveis no guia de medicamentos. Colocado em discussão, ninguém 

desejando fazer uso da palavra, é esta encerrada. 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”. Para declarar voto, fazem uso da palavra os vereadores 

César Rogério Oliva, Jander Cavalcanti de Lira e Magali Aparecida Selva 

Pinto. Processo nº. 2276/19. Jander Cavalcanti de Lira. Requerimento 

solicitando envio de ofício á Secretaria Municipal de Saúde - SESAUD, 

visando informações sobre o plano de saúde dos servidores de São Caetano 

do Sul, o bio vida saúde. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

uso da palavra, é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Rejeitado, com 

votos favoráveis dos vereadores Cesar Rogério Oliva, Francisco de 

Macedo Bento, Jander Cavalcanti de Lira e Ubiratan Ribeiro 

Figueiredo”.  Para declarar voto, fazem uso da palavra os Vereadores Jander 

Cavalcanti de Lira, Edison Roberto Parra e Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Processo nº. 2277/19. Jander Cavalcanti de Lira. Requerimento solicitando 

envio de ofício ao Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental - 

SAESA, visando informações sobre a água barrenta que chegou no Grande 

ABC. 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. 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, 

Eclerson Pio Mielo, Francisco de Macedo Bento, Jander Cavalcanti de 

Lira e Ubiratan Ribeiro Figueiredo”. O Vereador Eclerson Pio Mielo 

reassume a presidência da Mesa. Processo nº. 2260/19. Caio Eduardo Kin 

Jesus Funaki. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto 

de Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor Ronaldo Perrella. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2319/19. Eduardo José 

Vidoski. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Profundo Pesar pelo falecimento do Professor Doutor Oscar Garbelotto. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2324/19. 
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Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento de Roberto Donizete 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 

2325/19. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em Ata 

e nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento de Luiz Roberto 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2343/19. 

Eclerson Pio Mielo e outros. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do advogado e Professor 

Doutor Oscar Garbelotto. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Em 

razão dos votos de profundo pesar, o Senhor Presidente solicita que se dedique 

um minuto de silêncio. Assim é procedido. Esgotadas as matérias do 

Expediente, passa-se à fase de Explicação Pessoal. O Sr. Presidente procede 

à chamada nominal alfabética dos Srs. Vereadores. Faz em uso da palavra os 

Nobres Edis: Caio Eduardo Kin Jesus Funaki e César Rogério Oliva. O 

Presidente solicita e o Vereador Olyntho Sequalini Voltarelli assume a 

presidência da Mesa, que procede à chamada nominal alfabética dos Srs. 

Vereadores. Faz uso da palavra o Nobre Edil: Eclerson Pio Mielo, que em 

seguida reassume a presidência da Mesa e dá prosseguimento à chamada 

nominal alfabética dos Srs. Vereadores. Fazem uso da palavra os Nobres Edis: 

Sidnei Bezerra da Silva, Jander Cavalcanti de Lira, Marcos Sérgio Gonçalves 

Fontes, Reinado Alberto Perez e Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Ninguém mais 

desejando fazer o uso da palavra, é esgotada a fase de Explicação Pessoal. 

Para fazer um comunicado relevante, faz uso da palavra o Vereador Edison 

Roberto Parra. Passa-se à fase da Ordem do Dia. O 1º Secretário procede a 

leitura da Ordem do Dia. Item I - Processo nº 2790/18. Roberto Vagner 

Ribeiro Barbato. 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 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 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado em 2º Turno”. “Publique-se.”. Item 

II - Processo nº 2028/19. Prefeitura Municipal. 1ª Discussão e Votação do 

Projeto de Lei que “Altera a redação do art. 3º da Lei Municipal nº 4.927, de 

15 de setembro de 2010, que dispõe sobre a proteção do patrimônio histórico, 

cultural e ambiental da cidade de São Caetano do Sul e autoriza a criação do 

Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e 
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Ambiental da cidade de São Caetano do Sul – CONPRESCS.”. 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”. Item III - Processo nº 2218/19. Prefeitura Municipal. 1ª 

Discussão e Votação do 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”. 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”. Item IV - Processo nº 6478/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Discussão e Votação Únicas do Parecer da Comissão de Justiça e Redação, 

opinando pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei que “Institui o ‘Dia 

de Esclarecimento sobre os Malefícios do Trote Telefônico aos Servidores 

Públicos de Emergência’, no âmbito do Município de São Caetano do Sul e 

dá outras providências”. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

uso da palavra, é esta encerrada. Para encaminhar a votação, faz uso da palavra 

o autor, Vereador Marcos Sergio Gonçalves Fontes, que pede o arquivamento 

do Projeto de Lei. Colocado em votação, o pedido de arquivamento do 

Projeto de Lei fica “Aprovado”. “Arquive-se”. Item V - Processo nº 

6989/17. Maria Zeneide de França Fernandes Sartori. Discussão e Votação 

Únicas do Parecer da Comissão de Justiça e Redação, opinando pela 

inconstitucionalidade do Projeto de Lei que “Institui no Calendário Oficial 

de Datas e Eventos do Município de São Caetano do Sul, o ‘Festival de Food 

Truck’ e dá outras providências”. O Sr. Presidente comunica ao Plenário que 

se encontra na Mesa, pedido de arquivamento, efetuado pela autora do 

Projeto de Lei, Vereadora Maria Zeneide de França Fernandes Sartori. 

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

encerrada. Colocado em votação o pedido de arquivamento, fica 

“Aprovado”. “Arquive-se.” Item VI - Processo nº 2652/18. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. 1ª 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 do Enfrentamento à Psicofobia’ 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”. Item VII - Processo nº 1604/19. Ródnei Cláudio Alexandre. 

Discussão e Votação Únicas do Projeto de Decreto Legislativo que “Concede 
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título de ‘Cidadã Sulsancaetanense’ à Senhora Maria Aparecida Benta Apone, 

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 16 (dezesseis) 

votos “SIM” e três (03) ausentes, fica “Aprovado”. “Publique-se”. Item 

VIII - Processo nº 2032/19. Reinaldo Alberto Perez. Discussão e Votação 

Únicas do Projeto de Decreto Legislativo que “Concede título de ‘Cidadão 

Sulsancaetanense’ ao Senhor Nilton Eugênio, 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 16 (dezesseis) votos 

“SIM” e três (03) ausentes, fica “Aprovado”. “Publique-se”. Esgotados os 

motivos que nortearam a presente convocação, o Sr. Presidente declara, às 

dezenove horas e oito minutos, encerrada a presente Sessão e convida os Srs. 

Vereadores a assinarem o Livro de Registro de Presença para o início da 09ª 

Sessão Extraordinária que será realizada logo a seguir. Para constar é lavrada 

esta Ata, que lida e achada conforme, será assinada pelos Srs. Presidente e o 

Primeiro Secretário. .......................................................................................... 
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