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ATA DA 3ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 18ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, 

REALIZADA NO PLENÁRIO DOS 

AUTONOMISTAS, AOS VINTE E TRÊS  

DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO 

DE DOIS MIL E VINTE E UM. 

 

 

 

Às dezessete horas e quarenta e seis 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 2ª Sessão Ordinária é 

“Aprovada”. O Sr. Presidente comunica ao Plenário que na sessão anterior o 

Vereador César Rogério Oliva, após ser eleito para o cargo de 3º Secretário, 

formalizou o seu pedido de renúncia, cabendo à Mesa Diretora dar ciência ao 

Plenário nesta sessão. Dada a ciência aos senhores vereadores, o Presidente 

comunica que será realizada nova eleição para o cargo de 3º Secretário da Mesa 

Diretora na próxima Sessão Ordinária. A seguir, passa a palavra ao 1º 

Secretário, Vereador Cícero Alves Moreira, que procede à leitura das matérias 

destinadas ao Expediente. Processo nº. 3363/20. Mesa Diretora. Ofício nº: 

03/2021, de 02/02/21, do Vereador César Rogério Oliva, apresentando renúncia 

ao cargo de 3º Secretário. “Ciente”. Processo nº. 0424/21. Prefeitura 

Municipal. Ofício do Senhor Prefeito Municipal encaminhando cópia do 

Decreto nº 11.630, de 04/02/21. “Ciente”. Processo nº. 0623/21. Rodnei 

Claudio Alexandre. Projeto de Lei que "Dispõe sobre permissão a condução de 

pessoas atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, 

para estabelecimentos de saúde privados, e dá outras providências.". “Às 

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

0628/21. Fábio Soares de Oliveira. Projeto de Lei que "Autoriza o Poder 

Executivo a criar de centro de acolhida destinado, exclusivamente, às pessoas 

LGBT em situação de rua, 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. 0629/21. Fábio Soares de Oliveira. Projeto de Lei 

que "Autoriza o Poder Executivo a instituir o "Programa de Incentivo às 

Semana Cultural do Orgulho LGBT e de inclusão social da diversidade", no 

âmbito municipal de São Caetano do Sul e dá outras providências.". “Às 

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

0630/21. Fábio Soares de Oliveira. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a 
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obrigatoriedade de serviços públicos municipais disponibilizarem de intérprete 

de LIBRAS para o atendimento à população.". “Às Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0632/21. Fábio Soares 

de Oliveira. Projeto de Lei que "Concede isenção do Imposto sobre Propriedade 

Predial e Territorial Urbana - IPTU incidente sobre imóveis situados no 

município, de posse direta pelas instituições declaradas de utilidade pública, 

contratadas pela Prefeitura Municipal, dá ouras providencias.". “Às Comissões 

de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0633/21. 

Fábio Soares de Oliveira. Projeto de Lei que "Dispõe sobre regras e 

procedimentos a serem aplicados nos terminais rodoviários e veículos de 

transportes coletivo, para fins de prevenção de transmissão e combate ao 

COVID-19, 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. 0634/21. Fábio Soares de Oliveira. Projeto de Lei 

que "Institui o programa farmácia solidária, 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. 0641/21. Américo 

Scucuglia Junior. Projeto de Lei que "Dispõe sobre as penalidades a serem 

aplicadas pelo descumprimento da ordem de vacinação dos grupos prioritários, 

de acordo com a fase cronológica definida nos planos nacional, estadual e 

municipal de São Caetano do Sul, de imunização contra COVID-19.". “Às 

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

0651/21. Bruna Chamas Biondi. Projeto de Lei que "Institui o sistema de 

transparência para o rastreamento das doses e para a identificação da população 

vacinada na cidade de São Caetano do Sul, e dá outras providências.". “Às 

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

0652/21. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a 

obrigatoriedade de comunicação, pelos condomínios residenciais aos órgãos 

especializados, de suspeita ou ocorrência de maus-tratos a animais nas unidades 

condominiais ou nas áreas comuns aos condôminos.". “Às Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0653/21. Caio 

Martins Salgado. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a capacitação, dos 

educadores da Rede Municipal de Ensino de São Caetano do Sul, na área de 

educação especial e inclusiva e dá outras providências.". “Às Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0679/21. 

Eclerson Pio Mielo. Projeto de Lei que "Altera o artigo 8º da Lei nº 5.158, de 

06 de novembro de 2013, que dispõe sobre a remuneração mensal dos 

conselheiros tutelares do município de São Caetano do Sul e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 0692/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto 
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de Lei que "Institui o Serviço de Denúncia de Violência Contra a Mulher por 

meio de whatsapp, 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. 0693/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto 

de Lei que "Acresce a alínea 'h' ao artigo 2º da Lei nº 2.164 de 07 de junho de 

1974, que autoriza a concessão dos serviços públicos de gás canalizado a favor 

da Comgás, e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação 

e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0703/21. Jander Cavalcanti de 

Lira. Projeto de Lei que "Altera a ementa e artigos. 1º e 11, todos da Lei nº 

5.615, de 22 de março de 2018, que autoriza o Poder Executivo a conceder 

bolsas de estudos aos alunos da Universidade Municipal de São Caetano do Sul 

- USCS e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de 

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0704/21. Jander Cavalcanti de Lira. 

Projeto de Lei que "Altera a ementa e o 'caput' do art. 16, da Lei nº 5.615, de 

22 de março de 2018, que autoriza o Poder Executivo a conceder bolsas de 

estudos aos alunos da Universidade Municipal de São Caetano do Sul - USCS 

e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de 

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0706/21. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. 

Projeto de Lei que "Dispõe sobre a inclusão de folha de boleto bancário, no 

carnê do IPTU, sugerindo contribuição voluntária destinada ao amparo, 

proteção e bem-estar animal, 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. 0707/21. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Projeto de 

Lei que "Proíbe a inauguração e a entrega de obras públicas incompletas, sem 

condições de atender aos fins a que se destinam ou impossibilitadas de entrar 

em funcionamento imediato, 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. 0708/21. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Projeto de 

Lei que "Acresce o inciso V ao artigo 1º, da Lei nº 5.854, de 16 de abril de 

2020, que dispõe sobre a atuação conjunta da Guarda Civil Municipal com 

outros órgãos de polícia administrativa da Prefeitura Municipal de São Caetano 

do Sul e dá outras providencias.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de 

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0709/21. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. 

Projeto de Lei que "Institui o Serviço da Farmácia Veterinária Popular, 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. 

0710/21. 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 
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Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0711/21. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. 

Projeto de Lei que "Dispõe sobre a instalação de equipamento eliminador de ar 

na tubulação do sistema de abastecimento de água, 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. 0712/21. 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. 0722/21. 

Eclerson Pio Mielo. Projeto de Lei que "Autoriza a municipalização da Creche 

Oswaldo Cruz e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0725/21. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Institui o banco de dados para proteção 

à criança e ao adolescente, mediante o cadastramento de pedófilos, 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. 0756/21. 

Roberto Luiz Vidoski e outros. Projeto de Lei que "Determina que as pessoas 

com deficiência intelectual, residentes no município de São Caetano do Sul, 

tenham atendimento prioritário no âmbito do plano municipal de imunização 

COVID-19, e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação 

e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0757/21. Eclerson Pio Mielo. 

Projeto de Lei que "Dispõe no âmbito do município de São Caetano do Sul 

sobre a instalação de suportes contendo absorventes femininos em todos os 

banheiros femininos nas escolas da rede pública municipal e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 0758/21. Eclerson Pio Mielo. Projeto de Lei que 

"Institui o projeto Guardiã Maria da Penha e dá outras providências.". “Às 

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

0698/21. Bruna Chamas Biondi. Moção de Repúdio à proposta de extinção e 

fusão do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO) 

com o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis 

(IBAMA). “À Comissão de Justiça e Redação”. Processo nº. 0730/21. César 

Rogério Oliva. Moção de Repúdio ao Governador do Estado de São Paulo, 

Senhor João Agripino da Costa Dória Junior - "João Dória", pelos atos que 

coincidiram no aumento da alíquota de ICMS em todo o estado de São Paulo, 

e que atingiu diretamente, entre outros setores, o setor da panificação e 

confeitaria. “À Comissão de Justiça e Redação”. Processo nº. 0620/21. 

Rodnei Claudio Alexandre. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando realizar implantação de gratuidade funerária para pessoas de baixa 

renda. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0622/21. Caio Martins Salgado. 
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Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando Indicação ao Senhor 

Prefeito, objetivand instituir a “Patrulha Maria da Penha”, cujo objetivo é a 

proteção de mulheres em situação de violência. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 0624/21. César Rogério Oliva. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando a continuidade do pagamento do "Auxílio Merenda" 

para todos os alunos da Rede Municipal de Ensino, que irão retornar às aulas 

presenciais e continuarão sem acesso a merenda escolar, antes fornecidas nas 

unidades escolares. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0626/21 e 0627/21. 

Fábio Soares de Oliveira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

as seguintes benfeitorias para o Município: a instalação, em área da rua Juruá, 

nas adjacências limítrofes, do Clube Águias de Nova Gerty, bairro Mauá, de 

um parque linear com Academia ao Ar Livre, cachorródromo, playground, com 

piso emborrachado, e brinquedos adaptados para cadeirantes, pista de 

caminhada, guarita da Guarda Civil Municipal, com monitoramento, 

paisagismo, banheiros públicos e acessibilidade; e a poda de árvore na rua 

Taipas 66, bairro Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0631/21. 

Fábio Soares de Oliveira. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

estudos visando comunicar a quadro de funcionários da rede municipal de 

saúde, às empresaS conveniadas do setor com o município e à Fundação ABC, 

sobre nova nomenclatura da profissão "motoristas de ambulância", que passou 

a ser denominada "condutor de ambulância", em conformidade com 

classificação brasileira de ocupação - cbo 7823-20. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 0636/21. Bruna Chamas Biondi. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando a isenção da cobrança do Imposto de Renda Pessoa 

Física aos proponentes pessoa física do edital 006/2020 da SECULT. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0637/21 a 0639/21. Américo Scucuglia 

Junior. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: atualizar o valor do vale-refeição dos guardas 

civis municipais, para o valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) diário, 

determinado pelo art. 2º do Decreto nº 10.943, de 22 de dezembro de 2015, que 

regulamenta a Lei nº 5.373 de 9 de dezembro de 2015, e reajustado, na forma 

de seu parágrafo único; a poda de árvore na rua Ada, nº 67, em frente ao 

condomínio camburi; e o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando 

sobre instituição do fundo de assistência e amparo à Guarda Civil Municipal, 

tendo por objeto oferecer apoio voltado ao bem-estar do Guarda Civil 

Municipal, tais como assistência social, psicológica, médica, odontológica e 

jurídica. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0640/21. Caio Martins Salgado. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a criação da “rua de lazer 

itinerante”. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0642/21 e 0643/21. 

Américo Scucuglia Junior. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 
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objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o envio de Projeto de 

Lei a esta Edilidade, versando sobre instituir auxilio emergencial aos munícipes 

baixa renda, que se encontram desempregados e vulneráveis socialmente 

durante o período de calamidade pública; e alterar o artigo 4º da Lei nº 

5.087/12, que institui a gratificação pelo exercício de atividade operacional 

diferenciada de segurança em situações ou eventos especiais aos servidores da 

Guarda Civil Municipal. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0644/21. Rodnei 

Claudio Alexandre. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a 

criação de uma política municipal para a população em situação de rua. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0645/21 a 0647/21. Gilberto Costa Marques. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre a 

implantação de um artigo na Lei nº 417, de 24 de setembro de 2003, que dispõe 

sobre a fundação da EMEF Luiz Olinto Tortorello, situada na rua José 

Benedetti, 550 no bairro Cerâmica, garantindo a educação em período integral 

para os alunos do ensino fundamental fase I e fase II; a municipalização total 

da Fundação Municipal Anne Sullivan - FUMAS, situado a alameda Conde de 

Porto Alegre, 820, bairro Santa Maria, ficando sujeita à orientação e 

administração da Secretária de Educação do Município, tornando-a uma escola 

municipal de educação e atividades especiais; e a poda da árvore no endereço 

rua Luís Fiorotti, 409 casa 1 - bairro Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 0649/21. Bruna Chamas Biondi. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando a inclusão da categoria profissional de doulas na 

vacinação municipal. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0650/21. César 

Rogério Oliva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando o aumento 

da oferta de brinquedos adaptados às crianças com deficiência, em parques, 

praças, escolas públicas e espaços de lazer. “Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 0656/21 a 0658/21. Matheus Lothaller Gianello. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

inclusão dos profissionais de educação física no grupo prioritário de vacinação 

contra a COVID-19; a criação de ondulação transversal redutora de velocidade 

(lombada) na avenida Vital Brasil Filho, entre as ruas Castro Alves e Bertolino 

da Cunha; e a poda de árvore, situada na rua Nestor Moreira, nº 367. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 0666/21. Gilberto Costa Marques. Indicação 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a contratação de mães de alunos para 

auxiliar no controle, prevenção e combate ao contágio da COVID-19 nas 

escolas da Rede Municipal de Ensino. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

0667/21. Américo Scucuglia Junior. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando a antecipação do horário de abertura dos portões do parque Espaço 

Verde Chico Mendes às 05h00. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0668/21. 
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Caio Martins Salgado. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

com vistas a realizar novo encontro para debater "O papel da mulher 

empreendedora na retomada econômica". “Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 0669/21 a 0675/21. Gilberto Costa Marques. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: pintura e 

revitalização na fachada da Igreja Matriz Sagrada Família - praça Cardeal 

Arcoverde, 100 - Centro; municipalização da Creche Oswaldo Cruz, situada na 

rua Porto Calvo, 77 - bairro Oswaldo Cruz; que a Secretaria Municipal de 

Cultura - SECULT, passe a ter sede própria e independente; que a Secretaria 

Municipal de Assistência e Inclusão Social - SEAIS, passe a ter sede própria e 

independente; o aumento no vale-refeição, para todos integrantes da GCM - 

Guarda Civil Municipal, para R$ 20,00 por dia; que a Secretaria Municipal de 

Segurança - SESEG, passe a ter sua sede própria e independente; e que a 

Secretaria Municipal de Esporte e Turismo - SEEST, passe a ter sede própria e 

independente. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0676/21. Daniel Fernandez 

Córdoba Barbosa. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

viabilizar estudos para criação do projeto "Guardiã Maria da Penha", no âmbito 

do município de São Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

0677/21 e 0678/21. Fábio Soares de Oliveira. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a verificação 

e instalação de rampa de acessibilidade, em toda a extensão da avenida 

Presidente Kennedy; e a limpeza e dedetização no túnel sob a rodoviária na 

avenida Conde Francisco Matarazzo. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

0680/21. Thaiane Spinello. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando estudos visando incluir, prioritariamente, os profissionais do 

Conselho Tutelar, na primeira fase do plano de vacinação contra COVID-19. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0682/21 e 0683/21. Rodnei Claudio 

Alexandre. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: estudos para a instalação de botoeiras sonoras 

em faróis para pedestres; e que realize estudos para à instalação de cercas 

elétricas nos seguintes centros esportivos: - CER Gonzaga, CER Santa Maria, 

CER fundação, CER ABREV, CER GISELA, CER CESPRO, CIEE Águias, 

CER Sete de Setembro e CEE Erasmo Batissaco. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 0684/21 a 0688/21. Cícero Alves Moreira. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

limpeza de bueiros na rua Major Carlos Del Prete, altura do nº 181 e sua 

extensão, bairro Santo Antônio; estudos que viabilizem a demarcação de "carga 

e descarga" na rua Major Carlos Del Prete, 221- bairro Santo Antônio; a 

instalação de aparelhos de válvulas ventosas, ou outro equipamento equivalente 

que obedeça às especificações da Associação Brasileira de Normas Técnicas - 
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ABNT, nas redes de abastecimento de água do município de São Caetano do 

Sul; a implantação de uma sala de acolhimento familiar no complexo hospitalar 

em casos de óbitos; e a repintura da sinalização da faixa de pedestre na rua 

Maranhão, em frente ao nº 535 bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 0694/21. Américo Scucuglia Junior. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando a inclusão dos profissionais da educação na primeira 

fase do cronograma de vacinação contra o novo COVID-19, sendo 

contemplados professores, API's (Auxiliares de Primeira Infância), 

merendeiras, inspetores, porteiros, dentre outros. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 0695/21 a 0697/21. Caio Martins Salgado. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: que 

realize a instalação de cercas elétricas nos centros esportivos do município; que 

realize a instalação de cercas elétricas nos centros integrados de saúde e 

educação da terceira idade; e que realize a revitalização do CER Luiz Baraldi - 

GISELA, localizado na rua Sebastião Diogo, 99, bairro Boa Vista. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 0699/21 a 0701/21. Marcel Franco Munhoz. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a criação do programa de isenção de taxas e tributos relativos 

ao sepultamento, exumação e procedimentos funerários para munícipe que tiver 

doado, por si ou por seus familiares ou responsáveis, seus órgãos corporais para 

fins de transplante; instalação de redutor de velocidade (lombada) na rua 

Cavalheiro Ernesto Giuliano, altura nº 710, bairro São José; e a implantação de 

mão única de direção nas ruas Ângelo Ferro, Octávio Hildebrando e Raimundo 

Maffei - bairro Mauá. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0702/21. Américo 

Scucuglia Junior. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a 

colocação de "lombofaixa" na rua Amazonas esquina com a rua Silvia. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0713/21 a 0718/21. Rodnei Claudio 

Alexandre. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: estudos para na implantação de um "programa 

municipal de alimentação", restaurante popular; estudos para a instalação de 

bueiros e manutenção das redes fluviais, localizada na rua Nossa Senhora de 

Fátima esquina com a rua Ingá; estudos para a instalação de bueiros e 

manutenção das redes pluviais, localizada na rua Major Carlos Del Prete; 

estudos para instalação de bueiros e manutenção das redes pluviais localizada, 

na Piauí; estudos para instalação de bueiros e manutenção das redes pluviais, 

localizada a rua Tiradentes; e estudos para a instalação de bueiros e manutenção 

nas redes pluviais localizado na rua Rafael Correia Sampaio. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 0719/21 e 0720/21. Gilberto Costa Marques. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a limpeza e higienização de todos os bueiros da cidade; e a 



 

 

hae  9 

realização de ações no combate a proliferações de escorpiões em todos os 

bairros da cidade. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0721/21. Américo 

Scucuglia Junior. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a 

testagem em massa contra a COVID-19, via "drive-thru", dos professores, 

API's (Auxiliares de Primeira Infância), merendeiras, inspetores, porteiros e 

demais funcionários atuantes nas escolas do município. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 0723/21 e 0724/21. Caio Martins Salgado. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

proibir o estacionamento de veículos na alameda São Caetano, de fronte ao 

número 1.670, bairro Barcelona; e instalar gramado sintético, na quadra 

descoberta do CER Miguel Marcucci - ABREVB, localizado na avenida 

Presidente Kennedy, 2.300, bairro Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 0726/21 a 0729/21. Fábio Soares de Oliveira. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: instalação de rampa de acessibilidade na rua Boa Vista nas 

esquinas, do cruzamento com as ruas Pan e Michel Glebochi; a poda na copa 

de árvore situada, na rua Teodoro Sampaio 199; a adequação da rampa de 

acessibilidade sito a rua Manoel Augusto Ferreirinha, 14, bairro Nova Gerty; e 

a conferência nas medidas de todas as rampas de acessibilidade do munícipio. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0731/21 a 0738/21. César Rogério 

Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a implantação e padronização do protocolo já 

existente, quanto a retomada das aulas presenciais em toda Rede Municipal de 

Ensino de São Caetano do Sul; a contemplação de brinquedos (jogos), para 

alunos com deficiência poderem interagir com os professores; a adequação do 

Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Fundação, situado à rua 

Heloísa Pamplona, nº 316; a instalação de rampas e elevadores nas escolas 

municipais que possuem mais de 1 pavimento; a implantação de aulas de 

LIBRAS na Rede Municipal de Ensino de São Caetano do Sul; a colocação de 

interpretes de LIBRAS nas "live's" da Prefeitura Municipal, com a intenção de 

atingir à todos, sem distinção; a implantação de rampa de acesso em frente a 

todas as escolas municipais e de ensino infantil e as unidades escolares da rede 

privada, no âmbito do município de São Caetano do Sul; e acessibilidade nas 

calçadas de toda cidade no âmbito do município de São Caetano do Sul. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 0739/21. Caio Martins Salgado. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando a reabertura do "Atende Fácil Express", 

localizado na avenida Prosperidade, nº 441, no bairro Prosperidade. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0743/21 e 0744/21. Gilberto Costa Marques. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre 
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alterações no "Programa Auxílio Alimentação", instituído pela Lei nº 5689/18, 

visando atender à moradores com renda mensal inferior a 2 salários mínimo, 

que pagam aluguel, e que resida, no mínimo 6 (seis) meses, no município, e 

que necessitam de complementação de segurança alimentar e nutricional; e 

instalação de um braço de iluminação no poste da rua Gonzaga, altura do 

número 361, esquina com a rua Nossa Senhora de Fátima. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 0745/21 e 0746/21. Bruna Chamas Biondi. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: na pessoa da secretária da pasta, Doutora Senhora Regina 

Maura Zetone Grespan, obsequiosos estudos visando a inclusão da categoria 

profissional de cuidadores de idosos autônomos na vacinação municipal; e a 

divulgação do levantamento de casos de COVID-19 nas escolas municipais em 

portais oficiais da Prefeitura Municipal, bem como nas redes sociais. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 0747/21. Fábio Soares de Oliveira. Indicação 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando em caráter de urgência, a reforma da 

Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência ou Mobilidade 

Reduzida, situada na alameda Conde de Porto Alegre 800 bairro Santa Maria. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0748/21 a 0750/21. Roberto Luiz 

Vidoski. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

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

intensivas no entorno das ruas Lourdes e Silvia - bairro Nova Gerty; a pintura 

demarcando a sinalização "pare", na rua Francisco Fiorotto, altura do número 

20, no bairro Nova Gerty; e que realize o recapeamento asfáltico na rua 

Maranhão, altura do número 594, no bairro Santa Paula. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 0763/21. Eclerson Pio Mielo. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas na rua Iguassu, entre os nºs. 240 e 265 - bairro Nova Gerty, a partir 

das 19 horas até às 02 horas da manhã. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

0625/21. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Voto de Congratulações ao Secretário Municipal de Serviços 

Urbanos, Senhor Iliomar Darronqui. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado, com voto contrário da vereadora Bruna Chamas Biondi”. 

Processo nº. 0659/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento 

solicitando envio de ofício ao Consórcio Intermunicipal Grande ABC, visando 

ao Grupo de Trabalho - GT, a elaboração e apresentação de proposta para 

implantação da Delegacia de Polícia Especializada em atendimento a pessoa 

com deficiência e ou mobilidade reduzida. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 0660/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 
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Requerimento solicitando envio de ofício ao Ministério da Mulher, da Família 

e dos Direitos Humanos, visando para envidar esforços tendo como objetivo de 

elaborar campanha para divulgar fotografias de crianças e adolescentes 

desaparecidos nas caixas de leite. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 0661/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento 

solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações à paróquia 

São Bento de São Caetano do Sul, pelos seus 55 anos de fundação, alcançados 

no dia 15 de fevereiro de 2021. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 0662/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento 

solicitando envio de ofício à empresa Enel - Distribuição São Paulo - SCS, 

visando para, em caráter de urgência, realizar manutenção na rede elétrica sito 

à alameda Conde de Porto Alegre com rua Arlindo Marchetti, bairro Santa 

Maria, São Caetano do Sul. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

declarar voto, faz uso da palavra o Vereador Gilberto Costa Marques. Processo 

nº. 0663/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio 

de ofício ao Governo do Estado de São Paulo, visando encaminhar ao instituto 

de assistência médica ao servidor público estadual, um pedido para reeditar a 

cartilha "Manual de Prevenção de Quedas da Pessoa Idosa", a fim de distribuí-

la, por meio de convênio, à municipalidade de São Caetano do Sul. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0664/21. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício à ACISCS - 

Associação Comercial e Industrial de São Caetano do Sul, visando solicitar aos 

responsáveis pelos bares, restaurantes, boates, casas de espetáculos e 

congêneres, à afixação de placas informativas do serviço ‘Disque Denúncia 

180’ nos sanitários femininos. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Para declarar voto, fazem uso da palavra os vereadores Gilberto Costa Marques 

e Bruna Chamas Biondi. Processo nº. 0665/21. Marcos Sergio Gonçalves 

Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício ao Ministério Público do 

Estado de São Paulo, visando que estenda o exitoso "Programa Encontre seu 

Pai", por meio de convênio com a Secretaria Municipal de Educação de São 

Caetano do Sul - SEEDUC, ampliando assim, tal benesse para todos os alunos 

matriculados em nossa Rede Municipal de Ensino, que ainda não possuem o 

nome do seu pai na certidão de nascimento. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 0690/21. Bruna Chamas Biondi. Requerimento 
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solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações aos 

educadores e às educadoras da escola municipal de ensino Professora Alcina 

Dantas Feijão, pela sua mobilização em favor da vida. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 0691/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Requerimento solicitando envio de ofício à ANDIPET - Associação Nacional 

dos Distribuidores de Produtos Pet, visando recomendar aos fabricantes de 

produtos para animais domésticos a inserir, nas embalagens, orientação sobre 

como denunciar casos de maus tratos aos a animais. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 0705/21. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações pelo 

aniversário de 100 anos de fundação do Jornal Folha de São Paulo, ocorrido no 

dia 19 de fevereiro de 2021. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 0740/21. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações pelo transcurso do Dia 

Internacional dos Maçons, comemorado em 22 de fevereiro. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0751/21. Roberto Luiz Vidoski. 

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

rondas ostensivas no entorno das ruas Lourdes e Silvia - bairro Nova Gerty. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0754/21. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Voto de Congratulações à Colônia Italiana da cidade de São 

Caetano do Sul - Circolo Italiano - pelos 147 anos da chegada dos italianos ao 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0762/21. 

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

BPM-M, visando rondas ostensivas na rua Iguassu, entre os nºs. 240 e 265 - 

bairro Nova Gerty, a partir das 19 horas até às 02 horas da manhã. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0364/21. Daniel 

Fernandez Córdoba Barbosa. Requerimento solicitando envio de ofício à 

Secretaria de Estado da Habitação de São Paulo, CDHU - Companhia de 

Desenvolvimento Habitacional e Urbano, na pessoa do Secretário Executivo da 

Habitação, Senhor Fernando Marangoni, visando informação sobre qual a 

posição acerca da construção da unidade habitacional em São Caetano do Sul, 

destinada aos moradores desalojados do edifício Di Thiene.  
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O Sr. Presidente comunica ao Plenário que na Sessão Ordinária anterior o 

presente processo ficou pendente de discussão e votação. Colocado em 

discussão,  faz uso da palavra o Vereador Jander Cavalcanti de Lira. Ninguém 

mais desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Para encaminhar a 

votação, fazem uso da palavra os vereadores Gilberto Costa Marques e César 

Rogério Oliva. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0689/21. 

Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do ex-Prefeito de Ribeirão 

Pires, Luiz Carlos Grecco, ocorrido no último dia 12 de fevereiro deste ano. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado, com voto contrário da 

Vereador Bruna Chamas Biondi”. Processo nº. 0741/21. Ubiratan Ribeiro 

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

Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor Antonio Rosignoli Sobrinho. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0742/21. 

Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais 

de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento de Mercedes Pascoalin. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0752/21. Jander 

Cavalcanti de Lira. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de 

Voto de Profundo Pesar pelo falecimento da Senhora Joetânia Maria Pazoti. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0753/21. 

Jander Cavalcanti de Lira. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento da Senhora Luciene Tobias 

de Moraes Françoso . Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

0759/21. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor Jair Bezerra de 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0760/21. 

Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de 

Voto de Profundo Pesar pelo falecimento da Senhora Priscila de Arruda Carillo, 

ocorrido no dia 20 deste mês. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 0761/21. Daniel Fernandez Córdoba Barbosa. Requerimento 

solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo 

falecimento da Sra. Priscila Carillo.  Colocado em discussão, ninguém 
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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. Exaurido o 

tempo regimental do Expediente, passa-se à fase de Explicação Pessoal. O 

Vereador César Rogério Oliva faz um comunicado relevante. Em questão de 

ordem, faz uso da palavra o Vereador Roberto Luiz Vidoski. O Sr. Presidente 

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

o Nobre Edil: Américo Scucuglia Junior, Bruna Chamas Biondi e Caio Martins 

Salgado. O Sr. Presidente solicita e o 2º Secretário, Vereador Marcel Franco 

Munhoz, assume a presidência da Mesa, e dá prosseguimento à chamada 

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

César Rogério Oliva, Cícero Alves Moreira, Gilberto Costa Marques, Jander 

Cavalcanti de Lira. O Vereador Eclerson Pio Mielo reassume a presidência da 

Mesa e dá prosseguimento à chamada nominal alfabética dos Srs. Vereadores. 

Faz uso da palavra o Nobre Edil Marcos Sérgio Gonçalves Fontes. O Sr. 

Presidente solicita e o 2º Secretário, Vereador Marcel Franco Munhoz, assume 

a presidência da Mesa, e dá prosseguimento à chamada nominal alfabética dos 

Srs. Vereadores. Fazem uso da palavra os Nobres Edis: Matheus Lothaller 

Gianello, Rodnei Claudio Alexandre, Thaiane Spinello. 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 5760/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 2ª 

Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Dispõe sobre a aplicação de multas 

de trânsito, para estacionamento irregular de veículos em vagas destinadas às 

pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida em estabelecimentos 

comerciais que especifica, 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”. “Publique-se.” Para declarar 

voto, fazem uso da palavra os vereadores Gilberto Costa Marques e Marcos 

Sergio Gonçalves Fontes. Item - II Processo nº 3001/19. Sueli Aparecida 

Nogueira Ferreira 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, a ‘Semana de Conscientização sobre o Transtorno do Déficit 

de Atenção com Hiperatividade (TDAH)’ 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 - III Processo nº 2206/20. César Rogério Oliva. 
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Discussão e Votação Únicas do Parecer da Comissão de Justiça e Redação, 

favorável à Moção de Repúdio ao Governador do Estado de São Paulo, 

Senhor João Agripino da Costa Dória Júnior, pelo projeto que visa suspender a 

isenção de IPVA para todas as pessoas com deficiências visuais e 

intelectuais/mentais, autistas e síndrome de Down, independente do veículo ter 

que ser adaptado ou não, encaminhado à Câmara dos Deputados de São Paulo. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. “Oficie-se aos 

destinatários”. Para declarar voto, fazem uso da palavra os vereadores 

Eclerson Pio Mielo, César Rogério Oliva, Gilberto Costa Marques e Roberto 

Luiz Vidoski. Item - IV Processo nº 2699/20. Jander Cavalcanti de Lira. 

Discussão e Votação Únicas do Projeto de Decreto Legislativo que “Concede 

título de ‘Cidadão Emérito’ ao Senhor Christian Max Lorenzini, 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 18 (dezoito) votos 

“SIM”, fica “Aprovado”. “Publique-se”. O Sr. Presidente comunica ao 

Plenário que no próximo dia 25, quinta-feira, a partir das dez horas, ocorrerá a 

Audiência Pública da Saúde. O Vereador Eclerson Pio Mielo, pelo 

comunicado, salienta a convocação do  Plenário e o convite ao público, para 

participação da Audiência Pública da Saúde e, no dia seguinte, da Audiência 

Pública da Fazenda. Esgotados os motivos que nortearam a presente 

convocação, o Sr. Presidente declara, às dezenove horas e cinquenta e oito 

minutos, encerrada a presente Sessão. Para constar é lavrada esta Ata, que lida 

e achada conforme, será assinada pelos Senhores Presidente e Primeiro 

Secretário. ........................................................................................................... 
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