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ATA DA 14ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 18ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE SÃO CAETANO DO SUL, REALIZADA 

POR MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIA, AOS 

DEZOITO DIAS DO MÊS DE MAIO DO ANO 

DE DOIS MIL E VINTE E UM. 

 

 

 

Às dezesete horas e trinta e quatro minutos, com a presença dos Vereadores 

registrada por meio de sistema eletrônico, 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 Cícero Alves Moreira, que procede à leitura das matérias destinadas 

ao Expediente. Processo nº. 1902/21. Américo Scucuglia Junior. Projeto de Lei 

que "Assegura a todas as crianças recém-nascidas do município de São Caetano 

do Sul, o direito ao Teste de Triagem Neonatal (Teste do Pezinho), na sua 

modalidade ampliada (Super-48 Patologias) e dá outras providencias.". “Às 

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

1903/21. Américo Scucuglia Junior. Projeto de Lei que "Dispõe sobre o uso e a 

instalação de botões de pânico no interior de ônibus de transporte público, 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. 

1911/21. 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 de Valorização de Mulheres que Fizeram História', e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 1912/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto 

de Lei que "Dispõe sobre medidas para promover a segurança, a prevenção, a 

proteção e o combate à violência contra profissionais do ensino no município de 

São Caetano do Sul, e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1919/21. Caio Martins 

Salgado. Projeto de Lei que "Institui o 'Programa Férias na Escola' e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 1920/21. Jander Cavalcanti de Lira. Projeto de Lei 

que "Institui a 'Campanha de Conscientização e de Cuidados com as Doenças 

Vasculares', no âmbito das doenças provocadas pela imobilidade prolongada, 

gerada pela ocorrência da quarentena causada pela pandemia do COVID-19 e dá 

outras providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e 
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Orçamento”. Processo nº. 1921/21. Jander Cavalcanti de Lira. Projeto de Lei 

que "Institui o 'Cadastro de Profissionais com Deficiência', 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. 1922/21. Jander 

Cavalcanti de Lira. Projeto de Lei que "Institui, no Calendário Oficial de Datas 

e Eventos do Município de São Caetano do Sul, a ação cultural ‘O Jovem Poeta', 

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

e Orçamento”. Processo nº. 1923/21. Jander Cavalcanti de Lira. Projeto de Lei 

que "Dispõe sobre a instalação de brinquedotecas ou área de lazer infantil, nas 

unidades de saúde de atendimento pediátrico ambulatorial e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 1924/21. Jander Cavalcanti de Lira. Projeto de Lei 

que "Dispõe sobre a doação de aparelhos auditivos, pelo poder público 

municipal, aos alunos do ensino fundamental, matriculados na Rede Municipal 

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

de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1925/21. Jander Cavalcanti de Lira. 

Projeto de Lei que "Autoriza a Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul, criar 

o 'Selo Empresa Parceira da Cidade no Combate ao Coronavírus' e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 1926/21. Jander Cavalcanti de Lira. Projeto de Lei 

que "Dispõe sobre o apoio e inserção das pessoas com deficiência audiovisual 

em eventos esportivos culturais oficiais, realizados no município de São Caetano 

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

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1951/21. Fábio Soares de Oliveira. 

Projeto de Lei que "Institui o Prêmio Hely Lopes Meirelles do Gestor Público 

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

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1952/21. César Rogério Oliva. Projeto 

de resolução que "Altera o inciso I do artigo 90, e o artigo 98 do Regimento 

Interno da Câmara Municipal de São Caetano do Sul, acrescentando mais um dia 

na semana para as sessões ordinárias, e estabelecendo a contagem do tempo para 

o expediente a partir do início efetivo de cada sessão, e dá outras providências.". 

"À MESA P/ PARECER PRÉVIO". Processo nº. 1953/21. César Rogério 

Oliva. Projeto de Lei que "Altera a redação do inc. III do art. 60, do art. 68, e 

revoga o parágrafo único do mesmo artigo do Decreto 9.104 de 28/02/05 que 

dispõe sobre a regulamentação dos serviços de água e esgoto do município de 

São Caetano do Sul, extinguindo a obrigatoriedade de pagamento de meia tarifa 

mínima mensal quando o fornecimento estiver desligado por solicitação do 

“usuário”, e de não se ter débitos pendentes quando do pedido de desligamento 

temporário ou não, da ligação de água junto ao SAESA, e dá outras 

providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e 
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Orçamento”. Processo nº. 1958/21. Marcel Franco Munhoz. Projeto de Lei que 

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

do Sul, o 'Dia Municipal da Luta Antimanicomial' e dá outras providências.". 

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

nº. 1963/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Autoriza o 

Poder Executivo a firmar convênios com empresas situadas no município de São 

Caetano do Sul, visando a colocação, conservação e manutenção de abrigos e 

banheiros químicos nos terminais de ônibus e feiras livres mediante a veiculação 

de propagandas das referidas empresas nos mesmos.". “Às Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1964/21. Marcos 

Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Autoriza instituições bancárias, 

financeiras, farmácias, padarias, supermercados e o comércio em geral, a dar 

início do atendimento uma hora mais cedo do horário normal, de forma exclusiva 

as pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, sempre que declarado estado 

de emergia por ocasião de pandemias.". “Às Comissões de Justiça e Redação 

e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1965/21. Marcos Sergio Gonçalves 

Fontes. Projeto de Lei que "Dispõe sobre o fornecimento do kit maternidade para 

gestantes em situação de vulnerabilidade social comprovada, residentes no 

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

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1966/21. 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 de Conscientização da Alergia 

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

de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1967/21. Marcos Sergio Gonçalves 

Fontes. Projeto de Lei que "instituído o ‘Emplaca São Caetano’, de incentivo ao 

emplacamento de veículos automotores ou transferência de placas para o 

município de São Caetano do Sul e dá outras providências.". “Às Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1968/21. Marcos 

Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Institui a vacina solidária, no 

período de vacinação contra o COVID-19 e de outras vacinas, tendo como 

objetivo incentivar permanentemente a doação de alimentos, e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 1969/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto 

de Lei que "Integra à classe de lixo hospitalar o lixo residencial de pessoa 

infectada pelo coronavírus COVID-19, no âmbito do município de São Caetano 

do Sul e dá providência correlata.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de 

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1970/21. Marcos Sergio Gonçalves 

Fontes. Projeto de Lei que "Institui a coleta contínua do lixo eletrônico, no 

município de São Caetano do Sul e dá outras providências.". “Às Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1974/21. César 
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Rogério Oliva. Projeto de resolução que "Altera e acrescenta parágrafo único ao 

artigo 47 do Regimento Interno da Câmara Municipal de São Caetano do Sul, 

acrescentando mais um dia da semana para as reuniões das comissões 

permanentes, bem com a obrigatoriedade das reuniões serem transmitidas ao 

vivo pela internet, e dá outras providências.". "À Mesa para parecer prévio". 

Processo nº. 1983/21. Ródnei Claudio Alexandre. Projeto de Lei que "Dispõe 

sobre a proibição de incentivos fiscais a empresas que tenham envolvimento em 

corrupção de qualquer espécie ou no ato de improbidade administrativa por 

agente público no município de São Caetano do Sul e dá outras providências.". 

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

nº. 1984/21. Ródnei Claudio Alexandre. Projeto de Lei que "Proíbe o consumo 

de bebidas alcoólicas no interior de veículos públicos ou privados de transporte 

coletivo de passageiros 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. 1985/21. Fábio Soares de Oliveira. Projeto de Lei 

que "Dispõe sobre a reserva de 5% (cinco por cento) das vagas de estágio de 

nível superior, na Administração Municipal, para pessoas com 60 (sessenta) anos 

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

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1986/21. Fábio Soares de Oliveira. 

Projeto de Lei que "Dispõe sobre a realização de coleta de amostras das águas 

de reservatórios das escolas, creches e unidades de saúde municipais para 

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

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1987/21. Fábio Soares de Oliveira. 

Projeto de Lei que "Disciplina a disponibilização de medicamentos veterinários 

nas unidades de farmácia pública de saúde, do município de São Caetano do Sul 

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

e Orçamento”. Processo nº. 1988/21. Fábio Soares de Oliveira. Projeto de Lei 

que "Estipula em 20 (vinte) dias o prazo de licença-paternidade aos servidores 

municipais de São Caetano do Sul e dá outras providências.". “Às Comissões 

de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2011/21. 

Caio Martins Salgado. Projeto de Lei que "Institui o 'Parque Infantil Inclusivo', 

direcionado à recreação de crianças com deficiências ou mobilidade reduzida e 

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

e Orçamento”. Processo nº. 2026/21. César Rogério Oliva. Projeto de 

resolução que "Dispõe excepcionalmente sobre a tramitação em regime de 

urgência de todas as proposições cujas matérias deliberem sobre medidas de 

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

e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processos nºs. 1882/21 a 1901/21. 

Fábio Soares de Oliveira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

as seguintes benfeitorias para o Município: a instalação de pontos de apoio para 
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trabalhadores de aplicativos de entrega e de transporte individual privado de 

passageiros no âmbito municipal; a isenção do pagamento da Zona Azul para 

carros elétricos; a disponibilização de medicamentos veterinários nas unidades 

de farmácia pública de saúde; a instituição da semana da orientação profissional 

para o primeiro emprego, no âmbito das escolas públicas municipais; a 

promoção da valorização dos protetores e cuidadores de animais soltos ou 

abandonados no âmbito municipal; realização de coleta de amostras das águas 

de reservatórios das escolas, creches e unidades de saúde do município para 

análise; instituir o programa Farmácia Solidária; instituir o programa "Adote um 

Campo", visando à captação de parcerias para a implantação, reforma e 

manutenção de campos públicos de futebol amador; instituir no âmbito do 

município, o mês "Julho Faixa Preta"; determinar que as academias de 

musculação, cross-fit, treinamento funcional e outros tipos de treinamentos 

físicos análogos, com sede no município, exibam placas, cartazes ou banners 

versando sobre os malefícios de anabolizantes e outros esteroides; a 

disponibilização de cursos práticos e teóricos sobre maternidade para famílias de 

baixa renda; a criação de campanha educativa de conscientização sobre a 

síndrome alcoólica fetal; tornar obrigatória a comunicação, pelos cartórios de 

registro de imóveis, à Prefeitura Municipal, de informações sobre operações de 

compra e venda ou de qualquer forma de transferência de propriedade de bens 

imóveis localizados no município; instituir a gratuidade do sepultamento e dos 

meios a ele necessários à população de comprovada baixa renda familiar; a 

inclusão de barracas de produtos hortifrutigranjeiros orgânicos (cantinho 

orgânico) nas feiras livres; a contribuição voluntária para o fundo de proteção e 

bem-estar animal; a criação de aplicativo para denunciar maus-tratos contra 

animais, no âmbito municipal; instituir a política municipal de prevenção ao 

abandono e evasão escolar; a obrigatoriedade de instalação de painel com 

indicador de velocidade em todos os ônibus municipais; e instituir a política 

municipal de fomento a investimentos e negócios de impacto. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 1904/21. Gilberto Costa Marques. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando que seja atualizada a legislação tributária 

municipal. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1905/21. Jander Cavalcanti de 

Lira. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando viabilizar a instalação 

de lombada ou lombofaixa na rua São Jorge, altura do nº 466 no bairro Santo 

Antônio. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1908/21 e 1909/21. Ródnei 

Claudio Alexandre. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a implantação, do que dispõe a Lei nº 

4.664 de 27 de julho de 2008 que cria a coordenadoria municipal de políticas 

públicas de juventude de São Caetano do Sul, o Centro de Referência da 

Juventude - 'Estação Jovem', o Conselho Municipal da Juventude e dá outras 
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providências; e a reforma da calçada, localizada na rua da Eternidade do lado do 

cemitério das Lágrimas, bairro Mauá. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

1910/21. Magali Aparecida Selva Pinto. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas 

imediações da rua Lomas Valentinas, bairro Santa Maria. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 1914/21 a 1917/21. Caio Martins Salgado. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a substituição dos coletes balísticos dos guardas civis municipais; o 

aumento do número de vagas do Programa Agente Cidadão Sênior; determinar 

a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas na rua Giovani de Nardi e 

imediações, bairro Oswaldo Cruz; e a abertura do processo de bolsa de estudos, 

da Universidade Municipal de São Caetano do Sul - USCS. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 1928/21 e 1929/21. Eclerson Pio Mielo. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: construir uma sala de vigilância externa anexa ao pronto socorro 

municipal de São Caetano do Sul (Unidade de Pronto Atendimento - (UPA) - 

Engenheiro Júlio Marcucci Sobrinho), localizado na rua Aurélia, nº 101, bairro 

Santa Paula; e a demarcação de vaga de estacionamento para carga/descarga na 

rua Humaitá para o estabelecimento comercial localizado na esquina da rua 

Humaitá com Heloísa Pamplona, bairro Fundação. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 1930/21. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando a reposição da árvore, retirada pela autarquia, na 

esquina da rua Prates com a avenida Tijucussú. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 1931/21 a 1934/21. Cícero Alves Moreira. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o 

retorno do “Programa Agente Cidadão Sênior”; o retorno do “Programa Jovem 

em Ação”; o retorno do benefício "Cartão Alimentação”, no valor de R$ 100, 

destinado aos beneficiários do programa Auxílio Alimentação; e o retorno do 

“Programa Frente de Trabalho”. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1935/21. 

Caio Martins Salgado. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

substituir os rádios analógicos das viaturas da Guarda Civil Municipal, por 

digitais. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1937/21 e 1938/21. Eclerson Pio 

Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: incluir, prioritariamente, todos os funcionários da 

área administrativa, da OSSEL Assistência Funerária, na primeira fase do plano 

de Vacinação Contra COVID-19; e a demarcação de vaga de estacionamento 

para carga/descarga na alameda Cassaquera, nº 1154, bairro Barcelona. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1939/21 a 1946/21. Fábio Soares de Oliveira. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a abertura de todos os parques e clube da cidade São Caetano 
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do Sul; a instalação de faixa elevada para pedestres (lombofaixa), na rua Walter 

Thomé na altura do no. 71, e onde já existe uma faixa de pedestre refaze-la 

elevada; o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre o custeio, 

pelo município, quanto à realização de casamento civil coletivo de casais 

declarados hipossuficientes; o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando 

sobre a criação de programa para eliminação gradativa das carroças conduzidas 

manualmente; o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre reserva 

de vagas, à população com hipossuficiência econômica, nos concursos públicos 

para provimento de cargos efetivos e empregos públicos integrantes dos quadros 

permanentes de pessoal dos poderes Executivo, Legislativo e das entidades da 

Administração Indireta do município; a disponibilização de cardápio 

vegano/vegetariano, por parte dos restaurantes no município, sempre que 

solicitado por clientes e consumidores; a instituição do programa de fomento de 

startups, sediadas no município; e a implantação de faixa elevada para travessia 

de pedestres em frente as escolas, unidades de saúde e hospitais do município. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1947/21 e 1948/21. Caio Martins 

Salgado. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

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

versando sobre a contratação de seguro de vida em caso de morte ou 

incapacidade permanente para o trabalho, total ou parcial, bem como as 

relacionadas ou provenientes de infecção causada, direta ou indiretamente, por 

epidemias ou pandemias, declaradas por órgão ou autoridades competentes, para 

os servidores públicos municipais; e o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, 

versando sobre a contratação de seguro de vida em caso de morte ou 

incapacidade permanente para o trabalho, total ou parcial, bem como as 

relacionadas ou provenientes de infecção causada, direta ou indiretamente, por 

epidemias ou pandemias, declaradas por órgão ou autoridades competentes para 

os servidores da Guarda Civil Municipal. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

1949/21 e 1950/21. Fábio Soares de Oliveira. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a instalação 

de lombofaixa na rua Walter Thomé, altura do nº 63, em frente ao portão 

principal do Estádio Lauro Gomes; e o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, 

versando sobre a proibição ao trânsito de bicicletas na contramão de direção, no 

âmbito das cliclovias e clicofaixas do município. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 1956/21. Marcel Franco Munhoz. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando instalação de redutor de velocidade na alameda 

Cassaquera, altura do nº 637 - bairro Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 1959/21 a 1961/21. Gilberto Costa Marques. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a inclusão no grupo prioritário da vacinação contra o COVID-19, 
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para as lactantes sem comorbidades; a inclusão dos psicanalistas no calendário 

de vacinação contra o COVID-19; e a ampliação do CTENEN - Centro de 

Triagem Neonatal e Estimulação Neurossensorial. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 1972/21. César Rogério Oliva. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

com motocicletas no bairro Jardim São Caetano, com vistas ao combate aos 

frequentes roubos na região. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1975/21 a 

1980/21. Ródnei Claudio Alexandre. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: priorizar a vacinação 

contra o COVID-19 para lactantes, no munícipio; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas no bairro Jardim São Caetano; a revitalização do 

sistema de iluminação do terminal rodoviário de São Caetano do Sul; a 

instalação de um posto de descarte de materiais recicláveis junto ao Parque 

Botânico e escola municipal de ecologia, localizado na rua da Paz, 10 - bairro 

Mauá; a volta gradativa dos munícipes da terceira idade as suas atividades nos 

CISEs; e aumentar o efetivo da GCM, em parques municipais. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 1989/21 a 1992/21. Cícero Alves Moreira. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a substituição do poste de iluminação na alameda Araguaia, altura 

do n° 201, bairro Santa Maria; ligações de videochamadas aos finais de semana 

nos hospitais da rede municipal de saúde; a implantação de um poste de 

iluminação na alameda Conde de Porto Alegre, altura do n° 1540, bairro Santa 

Maria, em frente a EMI Marily Chinaglia Bonaparte; e autorizar a manutenção 

do número de veículos, no ponto de taxi existente à rua Rio Grande do Sul x 

avenida Goiás, num total de 9 veículos ali registrados e fixados, que após a 

construção da escola ficaria reduzido à um número de 5 veículos. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 1993/21. Eclerson Pio Mielo. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando a poda da árvore localizada na rua João 

Ramalho, esquina com a rua Santo André - em frente ao número 300 - bairro 

Boa Vista. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1994/21. César Rogério Oliva. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a demarcação de vaga de 

estacionamento rotativo destinada a motocicletas, na rua Xavantes, oposto ao 

numeral 127, próximo ao açai Xavantes, no bairro Barcelona. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 1995/21 e 1996/21. Eclerson Pio Mielo. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: incluir prioritariamente a imunização de lactantes no programa de 

vacinação contra o coronavírus (COVID-19), no âmbito do município; e a 

manutenção da praça da emancipação de São Caetano do Sul, localizada na 

avenida Goiás, nº 420, bairro Santo Antônio. “Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 1997/21 a 1999/21. Marcel Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito 
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Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: instalação de 

semáforo de pedestre ou lombofaixa na rua Mariano Pamplona, altura do nº 216, 

neste município; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas 

proximidades da praça Comendador Ermelino Matarazzo, aos domingos, nos 

horários de início e término das missas realizadas na Paróquia São Caetano - 

Fundação; e determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas ruas do 

bairro Jardim São Caetano. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2001/21 a 

2004/21. Américo Scucuglia Junior. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: poda de árvore na rua 

Taipas, altura do nº 435 no bairro Santa Maria; criação de programa de 

refinanciamento (REFIS) junto ao SAESA, nos moldes dos programas 

anteriormente criados para débitos municipais; a manutenção da instalação dos 

cabeamentos terrestre da praça localizada na rua Tapajós, nº 335 - Barcelona, 

(CECAPE); e a criação de programa municipal de remissão de débitos 

municipais, em valores não superiores à r$1.000,00 (mil reais). “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 2006/21 e 2007/21. Roberto Luiz Vidoski. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas na rua 

Justino Paixão e imediações dos bairros Mauá e Jardim São Caetano; e que se 

digne homenagear o Prefeito Bruno Covas, falecido em 16/05/2021, com seu 

nome na escola que está sendo construída no endereço rua Eng. Armando de 

Arruda Pereira, 721 - Cerâmica. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2008/21 

a 2010/21. Thaiane Spinello. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a dedetização do bairros 

Oswaldo Cruz e seu entorno em ação de combate à dengue, vez que munícipes 

estão relatando o avistamento de vários mosquitos Aedes aegypti no local; que 

realize a reforma dos brinquedos do parquinho infantil do parque Chico Mendes 

que se encontram deteriorados; e que inicie os preparativos para promover, no 

segundo semestre de 2021, o monitoramento e avaliação do nível de anticorpos 

dos munícipes já vacinados, divididos de acordo com a ordem de início das 

vacinações. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2012/21. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a 

implantação de uso de energia solar, utilizando células ou baterias fotovoltaicas 

nos semáforos, pontos de ônibus, praças, parques e demais próprios municipais 

da cidade. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2014/21 e 2015/21. Cícero 

Alves Moreira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

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

rondas intensivas nas mediações do bairro Jardim São Caetano; e determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas mediações do bairro Fundação. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2019/21. Jander Cavalcanti de Lira. 



 

 

hae  10 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando o envio de Projeto de Lei a 

esta Edilidade, versando sobre a criação desburocratizada e simplificada de um 

Fundo de Apoio ao Empreendedor Individual (MEI) e a micro e pequena 

empresa para oferecer créditos a juros subsidiados. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 2020/21 a 2023/21. Fábio Soares de Oliveira. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: instituir e promover a semana da orientação profissional para o 

primeiro emprego, nas escolas municipais; a abertura para visitação ao público 

do Parque Botânico e da Escola Municipal de Ecologia Presidente Jânio da Silva 

Quadros, que ficam localizados no bairro Mauá e têm cerca de 23.000 m² de 

área; a implantação de faixa elevada para travessia de pedestre, em frente ao 

prédio da Câmara Municipal, sito avenida Goiás, 600 bairro Santo Antônio; e a 

instalação de faixa de pedestres elevada (lombofaixa) no cruzamento da rua 

Walter Thomé com a avenida Paraíso. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

2028/21. Eclerson Pio Mielo. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas na rua 

Justino Paixão, nºs. 317/467 e em toda a extensão da rua Amadeu Vezarro, bairro 

Jardim São Caetano, principalmente durante à noite e por toda a madrugada, em 

virtude de diversos roubos e assaltos que vêm ocorrendo de maneira violenta e 

alarmante na região ora apontada. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1860/21. 

Matheus Lothaller Gianello. Requerimento à Mesa Diretora visando determinar 

a instituição de uma Comissão Especial para acompanhamento do projeto BRT-

ABC (Bus Rapit Transit), com duração até 31 de dezembro do ano de 2024. 

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. 1907/21. Ródnei 

Claudio Alexandre. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º 

BPM-M, visando rondas ostensivas com maior frequência , nos bairros Vila 

Santa Maria e bairro Barcelona. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 1918/21. Caio Martins Salgado. Requerimento solicitando envio de 

ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas na rua Giovani de Nardi 

e imediações, bairro Oswaldo Cruz. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 1936/21. Caio Martins Salgado. Requerimento solicitando envio de 

ofício à empresa Enel - Distribuição São Paulo - SCS visando providências 

acerca das constantes quedas de energia e constantes falhas nos transformadores 

de alta tensão, especialmente nas imediações das vias: ruas Amazonas, São Paulo 

e Maranhão - bairro Santo Antônio. Colocado em discussão, ninguém desejando 

fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado” 
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Para declarar voto, faz uso da palavra o Vereador Caio Martins Salgado. 

Processo nº. 1973/21. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de 

ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas com motocicletas na 

região do bairro Jardim São Caetano, com vistas ao combate dos sucessivos 

assaltos que estão sendo cometidos possivelmente pelos mesmos elementos. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1981/21. 

Ródnei Claudio Alexandre. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. 

do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas com maior frequência, bairro Jardim 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1982/21. 

Ródnei Claudio Alexandre. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações pelo aniversário do clube recreativo e 

esportivo Tamoyo, que completou 77 anos, no dia 15 de maio de 2021. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2000/21. Marcel Franco 

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

visando rondas ostensivas no bairro Jardim São Caetano. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2005/21. Roberto Luiz Vidoski. 

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

ostensivas na rua Justino Paixão e imediações dos bairros Mauá e Jardim São 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2013/21. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Voto de Congratulações ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

municipal interino Tite Campanella e a Secretaria Municipal de Saúde - 

SESAUD, na pessoa da Senhora Drª Regina Maura Zetone, pelo fato da cidade 

de São Caetano do Sul ter sido escolhida pelo Ministério da Saúde entre as 274 

cidades brasileiras para fazer parte do inquérito sorológico da COVID-19, 

denominado Prevcov - Pesquisa de Prevalência de Infecção por COVID-19 no 

Brasil. 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 Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Processo nº. 2016/21. 

Cícero Alves Moreira. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º 

BPM-M, visando rondas ostensivas nas mediações do bairro Jardim São 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2017/21. 

Cícero Alves Moreira. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º 

BPM-M, visando rondas ostensivas nas mediações do bairro Fundação. 
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Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta 

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2024/21. Caio 

Martins Salgado. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto 

de Congratulações à APAE Brasil, em virtude do lançamento da campanha "É 

tempo de transformar conhecimento em ação", tema norteador da semana 

nacional da pessoa com deficiência intelectual e múltipla, ocorrido no último dia 

12 de maio. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é 

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2025/21. 

Daniel Fernandez Córdoba Barbosa e outros. Requerimento solicitando inserção 

em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações ao Secretário Municipal dos 

Direitos da Pessoa com Deficiência ou com Mobilidade Reduzida - SEDEF, 

Senhor Olyntho Sequalini Voltarelli. Colocado em discussão, ninguém 

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

fazem uso da palavra os vereadores Daniel Fernandez Córdoba Barbosa, 

Gilberto Costa Marques e Cícero Alves Moreira. Colocado em votação, fica 

“Aprovado”. Processo nº. 2027/21. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

rua Justino Paixão, nºs. 317/467 e em toda a extensão da rua Amadeu Vezarro, 

bairro Jardim São Caetano, principalmente durante à noite e por toda a 

madrugada, em virtude de diversos roubos e assaltos que vêm ocorrendo de 

maneira violenta e alarmante na região ora apontada. Colocado em discussão, 

ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. O Sr. Presidente 

solicita e o Vereador Cícero Alves Moreira assume a presidência da Mesa. Para 

encaminhar a votação, faz uso da palavra o Vereador Eclerson Pio Mielo, que, 

em seguida, reassume a presidência da Mesa. Para encaminhar a votação, fazem 

uso da palavra os vereadores Gilberto Costa Marques e Marcel Franco Munhoz. 

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1186/21. César Rogério 

Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à Secretaria Municipal de Saúde 

- SESAUD visando informações acerca do furto de vacinas: a quantidade 

furtada; quantas doses; quais as medidas tomadas para a rápida reposição; como 

esse furto ocorreu; quais as medidas para evitar; qual o valor em reais; se as 

vacinas que restaram no local tiveram algum comprometimento por conta de 

eventual armazenamento incorreto após o furto; se no local havia segurança de 

forças policiais ou particular. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

votos contrários dos vereadores César Rogério, Ubiratan Ribeiro Figueiredo, 

Bruno Chamas Biondi, Américo Scucuglia Junior, Thaiane Spinello e Jander 

Cavalcanti de Lira". Pela ordem, faz uso da palavra, faz uso da palavra a 

Vereadora Bruna Chamas Biondi. Para declarar voto, faz uso da palavra o 

Vereador César Rogério Oliva. Processo nº. 1927/21. Jander Cavalcanti de Lira. 
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Requerimento solicitando envio de ofício à Secretaria Municipal da Fazenda 

visando informação sobre o encaminhamento a esta Edilidade do Projeto de Lei 

que dispõe sobre o financiamento das dívidas referentes às mensalidades em 

atraso, sem aplicação de juros e multa, e que proporcione também que os alunos 

que já tenham ingressado com alguma medida judicial perante a USCS, sejam 

beneficiados. 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, Jander Cavalcanti de Lira, Américo 

Scucuglia Junior, Bruna Chamas Biondi e Fábio Soares de Oliveira". O Sr. 

Presidente faz comunicado relevante. Para declarar voto, fazem uso da palavra 

os vereadores César Rogério Oliva, Gilberto Costa Marques e Jander Cavalcanti 

de Lira. O Sr. Presidente faz comunicado relevante. Processo nº. 1913/21. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do Sr. Carlos Roberto de 

Oliveira Gordo. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 

é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1957/21. 

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

de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento de Edson Anselmo. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1962/21. Marcos Sergio Gonçalves 

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

Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor Eduardo Palma. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1971/21. Roberto Luiz Vidoski e 

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

Profundo Pesar pelo falecimento do Prefeito de São Paulo, Bruno Covas Lopes. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2018/21. 

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

Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor José Carlos dos 

Santos Freitas. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 

é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Em razão dos votos 

de profundo pesar e pelo falecimento do Sr. Armando Veículos, 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. Fazem 

uso da palavra os Nobres Edis: Américo Scucuglia Junior, Bruna Chamas 

Biondi, Caio Martins Salgado, César Rogério Oliva, Cícero Alves Moreira. O 

Presidente solicita e o Vereador Marcel Franco Munhoz assume a presidência da 

Mesa, que procede à chamada nominal alfabética dos Srs. Vereadores. Fazem 
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uso da palavra os Nobres Edis: Daniel Fernandes Córdoba Barbosa, Fábio Soares 

de Oliveira, Gilberto Costa Marques, Jander Cavalcanti de Lira, Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes, Matheus Lothaller Gianello, Roberto Luiz Vidoski. O 

Vereador Eclerson Pio Mielo reassume a presidência e dá continuidade à 

chamada nominal alfabética dos Srs. Vereadores. Fazem uso da palavra os 

Nobres Edis: Ródnei Claudio Alexandre e Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da 

Silva e 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 3391/20. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que 

“Dispõe sobre o uso facultativo de equipamento digital, como alternativa à 

afixação de cartazes físicos, para divulgação de matérias educativas, exigidos 

por força de leis municipais, no âmbito dos estabelecimentos comerciais situados 

no Município de São Caetano do Sul e dá outras providências”. Parecer da 

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

Orçamento, favorável. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

Item - II Processo nº 0139/21. 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 fomento à economia 

sulsancaetanense, denominado ‘Compra Aqui São Caetano do Sul’ e dá outras 

providências”. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra, 

é esta encerrada. Em encaminhamento para votação, o autor, Vereador Marcos 

Sergio Gonçalves Fontes, pede o arquivamento do Projeto de Lei. Colocado 

em votação, o pedido de arquivamento do Projeto de Lei fica “Aprovado”. 

“Arquive-se”. Para declarar voto, faz uso da palavra o Vereador Gilberto Costa 

Marques. Item - III Processo nº 0269/21. Caio Martins Salgado. Discussão e 

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

inconstitucionalidade do Projeto de Lei que “Altera a redação da ementa e do 

artigo 3º da Lei nº 3.590, de 25 de novembro de 1997, que ‘Dispõe sobre a 

adoção de normas de segurança relacionadas aos motociclistas nas vias públicas 

do município’ e dá outras providências”. Colocado em discussão, faz uso da 

palavra o Vereador Caio Martins Salgado. Ninguém mais desejando fazer uso 

da palavra, é esta encerrada. Para encaminhar a votação, os vereadores Gilberto 

Costa Marques, Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Em encaminhamento para 

votação, o Vereador Caio Martins Salgado pede Vista do processo por 1 (uma) 

Sessão. Colocado em votação, fica “Aprovado o pedido de vista do processo 

por 1 (uma) Sessão”. Item - IV Processo nº 1409/21. Roberto Luiz Vidoski e 

outros. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Dispõe sobre penalidades 

a serem aplicadas pelo não cumprimento da ordem de vacinação dos grupos 
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prioritários, de acordo com a fase cronológica definida no plano nacional, 

estadual e/ou municipal de imunização contra o Covid-19 e dá outras 

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

Comissão de Finanças e Orçamento, favorável. Colocado em discussão, faz uso 

da palavra o Vereador César Rogério Oliva. Ninguém mais desejando fazer uso 

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

Vereador Marcel Franco Munhoz, Gilberto Costa Marques, Fábio Soares de 

Oliveira, Jander Cavalcanti de Lira, Roberto Luiz Vidoski e César Rogério 

Oliva. Colocado em votação, fica “Aprovado em 1º Turno”.  Para declarar 

voto, fazem uso da palavra os Vereadores Gilberto Costa Marques, Cesar 

Rogério Oliva. O Sr. Presidente faz comunicado relevante. Para declarar voto, 

fazem uso da palavra os Vereadores César Rogério Oliva, Américo Scucuglia 

Junior.  Item - V Processo nº 1639/21. Jander Cavalcanti de Lira. Discussão e 

Votação Únicas do Parecer da Comissão de Justiça e Redação, favorável à 

Moção de Repúdio à fala do Sr. Ricardo Barros, líder do governo na Câmara 

Federal, em entrevista à CNN Brasil que disse, "Só o professor não quer trabalhar 

na pandemia" e ainda "É absurdo a forma como estamos permitindo que os 

professores causem tantos danos às nossas crianças na continuidade da sua 

formação. O professor não quer se modernizar, não quer se atualizar. Já passou 

no concurso, está esperando se aposentar, não quer aprender mais nada”. 

Colocado em discussão, faz uso da palavra os Vereadores Jander Cavalcanti de 

Lira e Gilberto Costa Marques. Ninguém desejando fazer uso da palavra, é esta 

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

destinatários”. Para declarar voto, faz uso da palavra a Vereadora Bruna 

Chamas Biondi. Esgotados os motivos que nortearam a presente convocação, o 

Sr. Presidente declara, às vinte horas e cinquenta dois 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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