
 
Ata da 22ª Sessão Ordinária de 03 de Julho de 2017. 
1º Período Legislativo Ordinário - 17ª Legislatura. 
     Presidência: Newton Dias Bastos, Israel Francisco de Oliveira e  

Marcos Roberto Martins Arruda 

  Secretaria: Rogério Jean da Silva e José Alexandre Pierroni Dias 

 

 

Vereadores Presentes: Alacir Raysel, Alfredo Fernandes Estrada, Etelvino Nogueira, 
Israel Francisco de Oliveira, Flávio Andrade de Brito, José Alexandre Pierroni Dias, José 
Luiz da Silva César, Julio Antonio Mariano, Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo, 
Marcos Roberto Martins Arruda, Mauro Salvador Sgueglia de Góes, Newton Dias Bastos, 
Rafael Marreiro de Godoy, Rafael Tanzi de Araújo e Rogério Jean da Silva.  
Vereadores Ausentes: nenhum.  

Início dos trabalhos às 18h16min. 
Expediente: 

Leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e de um artigo da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos pelo Vereador Rafael Tanzi de Araújo. 

1. A Ata da 21ª Sessão Ordinária, realizada em 26 de Junho de 2017, foi lida e aprovada 
por unanimidade; 

2. O Primeiro Secretário informa que às Contas da Administração Financeira do Município 
da Estância Turística de São Roque – Exercício 2015, Processo nº002450/026/15 estão 
disponíveis para consulta dos Senhores Vereadores e da População em geral na 
Secretária da Câmara Municipal. 

3. O Presidente coloca em discussão o Parecer Contrário nº113/2017 da Comissão 
Permanente de Constituição, Justiça e Redação o Projeto de Lei nº 044-E, de 
29/05/2017, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe sobre o transporte clandestino 
que coloca em risco a integridade física e moral dos usuários e prejudica o bom anda-
mento do sistema municipal de transportes revoga as leis anteriores e dá outras provi-
dências”. O Parecer contrário foi rejeitado por 11 (onze) votos contrários dos Vereado-
res Alfredo Fernandes Estrada, Etelvino Nogueira, Israel Francisco de Oliveira, Flávio 
Andrade de Brito, José Alexandre Pierroni Dias, José Luiz da Silva César, Julio Antonio 
Mariano, Marcos Roberto Martins Arruda, Mauro Salvador Sgueglia de Góes, Rafael Mar-
reiro de Godoy e Rafael Tanzi de Araújo e 03 (três) votos favoráveis dos Vereadores 
Alacir Raysel, Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo e Rogério Jean da Silva em ú-
nica discussão e votação simbólica. 

4. O Presidente coloca em discussão o Parecer Contrário nº115/2017 da Comissão 
Permanente de Constituição, Justiça e Redação o Projeto de Lei nº 038-L, de 
20/06/2017, de autoria do Vereador Júlio Antonio Mariano, que “Dispõe sobre a criação 
do “Cartão Deficiente” para uso gratuito no Estacionamento Rotativo denominado “Zona 
Azul”, no âmbito da Estância Turística de São Roque e dá outras providências”. O Pare-
cer contrário foi rejeitado por 12 (doze) votos contrários dos Vereadores Alacir Raysel, 
Alfredo Fernandes Estrada, Etelvino Nogueira, Israel Francisco de Oliveira, Flávio An-
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drade de Brito, José Luiz da Silva César, Julio Antonio Mariano, Marcos Roberto Martins 
Arruda, Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo Mauro Salvador Sgueglia de Góes, 
Rafael Marreiro de Godoy e Rafael Tanzi de Araújo e 02 (dois) votos favoráveis dos Ve-
readores José Alexandre Pierroni Dias e Rogério Jean da Silva em única discussão e vo-
tação simbólica. 

Projetos do Executivo: 
1. Projeto de Lei nº 051-E, de 28/06/2017, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe 

sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$1.100,00 (um milhão e 
cem mil reais)”. 

2. Projeto de Lei nº 052-E, de 28/06/2017, de autoria do Poder Executivo, que 
“Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no valor de 
R$6.435.000,00 (seis milhões, quatrocentos e trinta e cinco mil reais), no orçamento 
vigente”. 

Projetos do Legislativo: 
3. Projeto de Lei nº 015-L, de 23/02/2017, de autoria do Vereador José Alexandre 

Pierroni Dias, que “Dispõe sobre a proibição da queima, soltura e manuseio de fogos de 
artifício e artefatos pirotécnicos que causem poluição sonora como estouro e estampido 
no Município de São Roque”. 

4. Projeto de Lei nº 026-L, de 05/04/2017, de autoria do Vereador Marcos Augusto 
Issa Henriques de Araújo, que “Institui a Política Municipal de Combate a Obesidade 
Infantil na Estância Turística de São Roque”. 

5. Projeto de Lei nº 040-L, de 27/06/2017, de autoria do Vereador José Alexandre 
Pierroni Dias, que “Dispõe sobre a divulgação de vagas de emprego oferecido pelo PAT-
Posto de Atendimento ao Trabalhador por meio da internet e em quadros de avisos de 
repartições públicas municipais”. 

6. Projeto de Lei nº 041-L, de 03/07/2017, de autoria do Vereador José Alexandre 
Pierroni Dias, que “Cria o programa “Disque-Mudas” na Estância Turística de São 
Roque, e dá outras providências”. 

7. Projeto de Resolução nº 024-L, de 26/06/2017, de autoria do Vereador Rafael 
Marreiro de Godoy, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de a Câmara Municipal 
publicar em seu sítio oficial na Internet o Calendário Oficial de Eventos do Município”. 

Requerimentos: 
8. Vereador Etelvino Nogueira – nºs: 128/2017. Solicita informações referente a 

pavimentação asfáltica da via pública denominada Centro Social dos Inspetores da 
Guarda Civil, no Loteamento Clube dos Oficiais, em parceria com a Associação de 
Moradores do Loteamento. 

9. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo – nºs: 129/2017. Solicita 
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informações sobre hidrantes instalados nas vias públicas do Município de São Roque. 
10. Vereador Marcos Roberto Martins Arruda – nºs: 130/2017. Solicita 

informações referentes aos investimentos realizados no Município no que diz respeito a 
Iluminação Pública, no ano de 2017, em face da arrecadação da Taxa de custeio da 
Iluminação Pública CIP.  

Indicações: 
1. Vereador Rogério Jean da Silva – nºs: 644. Solicita limpeza de boca de lobo na Rua 

Antonio Panelinni, altura do nº 968; 710. Solicita a realização de limpeza na Viela 
existente entre o lote 64 e 65 da Rua Evaristo Pires, Distrito de Maylasky; 711. Solicita 
motonivelamento e cascalhamento na Estrada Toshiyuky Takeda, Bairro do Carmo. 
(com início no Rancho do Pita e término nas proximidades do Tokoshika); 712. Solicita 
motonivelamento e cascalhamento na Rua Domingos da Rocha Meire, Clube dos 
Oficiais. Foto em anexo; 725/2017. Solicita que o Executivo apresente um projeto 
semelhante ao Projeto nº049/2017-E, voltado aos pontos de ônibus do Município; 

2. Vereadores Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo – nºs: 713. Solicita os 
serviços de motonivelamento e cascalhamento na Estrada do Serrinha, Estrada 
Rancharia e Estrada do Capim Fino; 715. Solicita o serviço de roçada na Estrada Velha 
do Carmo; 716. Solicita a colocação de 03 (três) bico de luz na Alameda, Planalto 
Verde; 717. Solicita pavimentação asfáltica na Rua Alcides Augusto de Moraes; 718. 
Solicita o serviço de motonivelamento nas vias do Altos do Goianã, Jd. Suíça; 719. 
Solicita que o Executivo, junto ao Departamento de Educação, inclua no município o 
Projeto Experimentoteca, da Universidade de São Paulo; 720. Indica a realização de 
torneios de futebol de rua e skate nos Distritos do Município; 721. Reitera Indicação nª 
417/2017, que Solicita que seja criada a Casa dos Conselhos no Município de São 
Roque ; 722. Reitera Indicação nº416/2017, que solicita a criação de um cadastro 
online para vagas nas creches do nosso Município; 726/2017. Solicita a reforma na 
legislação sobre o ISS - Imposto Sobre Serviço.        

      Moções: 
1. Vereador Júlio Antonio Mariano – nºs: 095/2017. De Congratulações às 

Categorias Sub-10, Sub-14 e Sub-16 da Equipe “São Rafael Futsal” em face dos título 
conquistados nas últimas temporadas. 

2. Vereador Marcos Augusto Issa Henrique – nºs: 098/2017. De Congratulações ao 
Projeto Solidário para arrecadação de agasalhos “Fotógrafos em Ação”. 

Matérias analisadas no expediente: 
1. Moção de Congratulações – nºs: 095 e 098/2017 - a Mesa Diretora as 

encaminhará. 
2. Indicações – nºs: 644, 710 a 734/2017 - a Mesa Diretora as encaminhará. 
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Tribuna: 
1. Vereador Flávio Andrade Brito: Relembra ter citado na última sessão a situação 

das estradas no Distrito de São João Novo, bem como efetuado cobranças, com apoio 
do Vereador Rafael Marreiro de Godoy, para melhoramento das mesmas. Agradece ao  
Poder Executivo, em especial ao Departamento de Obras por ter atendido aos pedidos 
e cobranças e enviado duas máquinas para que sejam realizados os serviços de melho-
ramento nessas estradas, que inclusive já foram iniciados. 
Aparte  Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Cita as estradas de São João Novo 
que estavam em péssimas condições, sendo em: São Julião, Vila Vinhas e Vila Antárti-
ca. Salienta que ainda há muitas ruas necessitando de reparos. Parabeniza o Vereador 
Flávio Andrade Brito pelas cobranças terem surtido efeito. 
Vereador Flávio Andrade Brito: Afirma não ser mérito apenas dele, e que é neces-
sário lutar pela cidade toda e não por alguns bairros apenas. Diz esperar que as má-
quinas continuem no local, até os trabalhos serem totalmente encerrados, e que além 
do bairro citado, outros que também necessitam de reparos nas estradas também se-
jam atendidos. Lamenta pela falta de atendimento por parte de médicos na Santa Ca-
sa, que  encontravam-se dormindo, enquanto havia pessoas aguardando por atendi-
mento e também pela desorganização do local, presenciada por ele mesmo ao necessi-
tar de atendimento na última semana, e cobra portanto por explicações. 
Aparte Vereador Júlio Mariano: Concorda com as afirmações do Vereador Flávio 
Andrade Brito em relação ao atendimento na Santa Casa. Salienta a necessidade de os 
Vereadores pertencentes à Comissão de Saúde, convocarem a Diretoria da Santa Casa 
a comparecer a esta Casa para prestar esclarecimentos. 
Aparte Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Defende que as pessoas que 
se sintam de alguma forma lesadas por mau atendimento, façam um Boletim de Ocor-
rência, para que os fatos sejam documentados e as cobranças sejam mais efetivas. 
Aparte Vereador José Alexandre Pierroni Dias: Cita haver um setor de Ouvidoria, 
que pode também ser acionado quando ocorrerem situações como essa de mau aten-
dimento. 
Aparte Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Afirma que os problemas enfrenta-
dos pela Santa Casa são por conta da dívida adquirida, da qual a Administração perdeu 
o controle. 
Vereador Flávio Andrade Brito: Salienta não se referir ao mau atendimento de al-
gum médico em específico, mas a falta desse atendimento. 

2. Vereador Israel Francisco de Oliveira: Parabeniza os integrantes do Time de 
Futsal “São Rafael”, e também aos fotógrafos presentes. Mostra apoio às palavras do 
Vereador Flávio Andrade de Brito, quanto a falta de atendimento por médicos na Santa 
Casa. Ressalta ser correta sua atitude de não generalizar a crítica à Instituição num 
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todo, citando os fatos específicos.Relembra não ser favorável à situação financeira da 
Santa Casa desde que assumida pelo Poder Executivo. 
Aparte Vereador José Luiz da Silva César: Defende que a Instituição Santa Casa 
não pode ser julgada por atitude de algum funcionário específico e que está se cami-
nhando para melhoras. 
Aparte Vereador Flávio Andrade Brito: Afirma que as críticas não foram direciona-
das ao Prefeito, mas a algo que não está funcionando bem e pode ser resolvido. 
Aparte Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Cita que em seu 
atual mandato diminuíram as reclamações quanto ao atendimento da Santa Casa, e 
por esse motivo acredita que houve melhoras. 
Aparte Vereador Júlio Antônio Mariano: Diz conhecer de perto os problemas da 
Santa Casa, sendo o maior deles o da falta de recursos. Lamenta os problemas vistos e 
diz acreditar em melhoras. 
Vereador Israel Francisco de Oliveira: Afirma que as críticas feitas à Santa Casa, 
são construtivas. Agradece ao Deputado Estadual João Caramez, pela Emenda para 
liberação de 160 mil reais para as obras de construção da Ponte da Rua Laurindinho no 
Bairro do Guaçu. Relembra a colocação de semáforos no Bairro Vila Nova São Ro-
que,que resultou em mudanças positivas, e também a limpeza de córregos nesse 
mesmo Bairro. Cita ter feito pedidos ao Executivo para retomada da limpeza do Rio 
Guaçu, para que não haja risco de enchentes. Mostra-se satisfeito com as obras na 
Marginal ( Avenida Antonio Dias Bastos), que tem previsão de término em Agosto de 
2017. Fala das cobranças feitas por ele e pelo Vereador Marcos Roberto Martins Arru-
da, para que seja feito um ponto de ônibus no Portal do Bairro Guaçu. 

3. Vereador José Alexandre Pierrone Dias: Inicia parabenizando a linda festa junina 
que aconteceu na Escola Municipal Ivonne Tagliasacchi Godinho, no Jd. Bandeirantes, 
onde participou na organização. Agradece toda a receptividade que teve por parte dos 
participantes da festa bem como de toda a direção da escola. Fala sobre a Rua Anésio 
de Moraes no bairro do Cambará, que está com sérios problemas de conservação. Diz 
que juntamente com o Vereador Cabo Jean, fez requerimento solicitando da Prefeitura 
explicações a respeito da obra que foi executada nesta via, tal como o prazo de garan-
tia da execução do serviço de pavimentação. Comenta que a Prefeitura respondeu que 
o prazo é de 5 (cinco) anos, porém não especifica a partir de quando esse prazo co-
meça a correr. Pergunta à Prefeitura quais as medidas judiciais foram adotadas, visto o 
estado em que se encontra a via e a Prefeitura respondeu que o problema com os va-
zamentos é de responsabilidade da Sabesp, não da empresa que executou o serviço de 
reparo. Fala que a população não está interessada em saber de quem é a culpa , mas 
querem que o problema seja sanado. Diz que hoje na via o asfalto está afundado, o 
esgoto está correndo. Comenta que a responsabilidade pela via pública é do Executivo, 
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e que caso outro órgão seja o responsável pelo reparo, o Executivo precisa monitorar 
se o mesmo está cumprindo com a sua responsabilidade. Fala que a cada chuva que 
assola a cidade, a via fica inundada, causando enchentes, pois a via foi construída a-
baixo do nível que deveria, que o projeto foi elaborado pelo Executivo errado. Comenta 
que a empresa executora alega que tentaram fazer alguns consertos no projeto, mas 
não conseguiram. Questiona de quem é a responsabilidade por um projeto que foi ela-
borado errado, é da Prefeitura ou da empresa Executora. Diz que o munícipe está sen-
do muito penalizado pelas consequências dessa obra mal executada. Propõe juntamen-
te com o Vereador Cabo Jean, fazer uma reunião com o Departamento de Obras e a 
Sabesp para levantar de quem é a responsabilidade para a execução dos reparos ne-
cessários na via. 

4. Vereador José Luiz da Silva César: Inicia comentando sobre a visita que fez ao 
CAD, localizado na cidade de Campinas, onde foi atendido a pedido do Deputado Esta-
dual João Caramez pelo Presidente do órgão Senhor Sérgio. Fala que foi pleitear para a 
cidade de São Roque, a permissão para emissão do GTA (Guia de Transportes de Ani-
mais) na cidade, uma vez que esta guia atualmente somente é emitida nas cidades de 
Sorocaba e Campinas, dificultando o acesso aos criadores de animais locais. Comenta 
que a idéia foi muito bem recepcionada e acredita que muito em breve o GTA, voltará 
a ser emitido na cidade de São Roque. Expõe sua infelicidade quanto às suas solicita-
ções que diferente de outros Vereadores, não vêm sendo atendidas.  
Aparte Alfredo Fernandes Estrada: Fala que fez reivindicações quantas vezes fo-
ram necessárias, até que fosse atendida sua solicitação. 
Vereador José Luiz da Silva César: Diz que o Vinhedo está abandonado e que o 
Senhor Prefeito muito provavelmente vê pois utiliza esse trajeto para chegar à Prefei-
tura. Comenta que as casas do Conjunto Habitacional do Goianã já estão chegando em 
fase final de execução, ficando prontas para a entrega e ainda não há nenhuma lista 
com cadastro das pessoas que receberão essas casa. Diz que o Departamento Social 
da Prefeitura precisa se preocupar com esse cadastro para que as casas sejam entre-
gues a quem realmente necessita da moradia. Fala que é preciso fazer uma programa-
ção quanto à poda de árvores da cidade que há muito tempo não acontece e as árvo-
res estão atrapalhando a fiação de energia elétrica. Comenta que o mês de Agosto es-
tá se aproximando e a cidade precisa estar bonita para receber os milhares de turistas 
que vêm à cidade para as festas de Agosto. 

5. Vereador Júlio Antonio Mariano: Comenta sobre a obra de interligação do Bairro 
do Marmeleiro, que irá interligar o Jardim Brasília com a Rua Quinta dos Teixeiras no 
Bairro Vila Nova, cujos serviços já estão adiantados. Agradece aos Freis: Salinho e Pie-
rino, pelos seminários que serão realizados, e pela doação que será feita pela Igreja 
Católica de 8400 M² de terrenos para que as obras sejam concretizadas. Agradece à 
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família Romão que deverá doar cerca de 1000 M², e também ao Senhor Pedroso que 
será afetado numa área de 250M². Ressalta que essa será uma grande obra e atende-
rá aos anseios da comunidade local. Menciona as obras paradas na quadra do Bairro 
Jardim Brasília. Afirma que se não forem tomadas providências a quadra pode ser to-
mada pela erosão. Cita que o Departamento de Planejamento está ciente de tal situa-
ção e aguarda a liberação da última parte dos recursos, para que a obra seja concluí-
da. Menciona uma visita feita por ele e pelo Prefeito ao Bairro do Marmeleiro, para ve-
rificarem a possibilidade de interligação do Bairro Jardim Brasília com o Bairro São Ra-
fael, e foram identificadas algumas possíveis interligações. Cita um ofício encaminhado 
por ele aos Correios questionando o motivo de correspondências não serem entregues, 
e foi informado que os logradouros não dispõem de placas indicativas de endereço, e 
que os imóveis não apresentam numeração individual e ordenada, nem mesmo de cai-
xa receptora para correspondências. Afirma serem as alegações dos Correios equivo-
cadas. Afirma que fará moção de repúdio pela falta de entrega das correspondências, 
pois trata-se de Direito Fundamental. Comenta que desde a implantação do semáforo 
no Cruzamento das Avenidas  Bernardino de Luca com a Rua Piracicaba,os acidentes 
naquela localidade deixaram de acontecer. Sugere que a Prefeitura em casos de falta 
de recursos para execução de algum projeto ou obra, faça parcerias com interessa-
dos.Cita uma visita feita, também junto ao Prefeito, à Região da Pedreira,no Bairro São 
Rafael, um ponto turístico muito importante para a cidade, e afirma ter intenções em 
buscar parcerias para cuidar do local e assim permitir visitas ao local.  

6. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Cumprimenta todos em 
especial Vander Luiz pelo apoio que a rádio vem dando aos Vereadores e as divulga-
ções dos mesmos. Relata que junto com o Prefeito Cláudio Góes conseguiu uma e-
menda de 200 mil reais protocolada pelo Deputado Rogério Nogueira para o asfalta-
mento da Rua Roque Soares de Camargo no Bairro Gabriel Piza. Diz que São Roque 
precisa de reformas estruturais que alterem a administração da cidade e propõem a 
mudança no modelo de saúde. Fala da reforma do Plano Diretor que sugeriu para a 
Prefeitura e será feita ano que vem por força de lei. Informa que o município tem de-
sequilíbrio na arrecadação de impostos, uma arrecadação alta sobre o ISS(Imposto 
Sobre Serviços) e de IPTU mais baixa, comparada com as outras cidades. Fala que 
protocolou uma indicação para que a Prefeitura faça a reforma na lei do ISS. Relata da 
folha de pagamento da Prefeitura que bateu em 8 milhões de reais que e equivale a 
51% do orçamento da cidade e da maneira que está daqui uns anos a vai ser impossí-
vel governar o município. Propõe um Programa de Demissão Voluntária, e cita Lei 
2.244/95 que permite que a Prefeitura faça um programa de demissão voluntária para 
que os funcionários não tiverem mais interesse de ficar na Prefeitura e com isso me-
lhore a situação da folha de pagamento. 
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Aparte Vereador Julio Antonio Mariano: Parabeniza o Vereador Guto Issa e apre-
senta a resposta de requerimento que fala dos funcionários aposentados que ainda 
estão trabalhando e que seria uma ideia fazer acordo com os mesmo para que saiam 
da ativa. 
Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Pede para o Executivo 
reforma nessas leis para sair do buraco que se encontra. Fala que fez um protocolo 
para a mudança do Regimento Interno da Câmara pois é muito antigo e retalhado e 
hoje está ultrapassado. Convida os colegas para a reforma a Lei Orgânica do município. 
Reforça que sem as mudanças anunciadas, São Roque não irá conseguir avançar. 

Ordem do Dia: 
1. Projeto de Lei nº 050-E, de 21/06/2017, de autoria do Poder Executivo, que “Altera 

o Dispositivo da Lei Municipal nº 4.679/2017”. O Projeto foi aprovado por unanimidade 
em primeira discussão, votação nominal e maioria absoluta. 

2. Requerimentos: 128 a 130/2017 - Foram aprovados por unanimidade em única 
discussão, votação simbólica e maioria simples.  

Explicação Pessoal:  
1. Vereador Rogério Jean da Silva: Relata que fez um pedido ao Departamento de 

Trânsito recentemente para pintura de duas faixas de pedestre perto das lombadas da 
Tecama, pois os pedestre precisam atravessar e não têm um local seguro para fazer a 
travessia. Diz que solicitou a repintura das faixas de pedestres nas Avenidas John Ke-
nedy e Três de Maio visto que as mesmas estão apagadas. Lamenta o acidente ocorri-
da na Rodovia Lívio Taglassachi e demonstra seu descontentamento com o DER( De-
partamento de Estrada e Rodagem) por falta de melhorias naquele local. Informa que 
no desvio da Raposo Tavares foi gasto mais de 80 milhões reais e não resolveu o pro-
blema do trânsito e que esse dinheiro poderia estar sendo usado na Rodovia Lívio Ta-
glassachi. Fala que apóia o Vereador Alexandre Veterinário sobre a Rua Anésio de Mo-
raes e vai atrás de quem for preciso para resolver o problema. Diz que quer mais deta-
lhes sobre a Zona Azul. 
Aparte Vereador José Alexandre Pierroni Dias: Agradece o Vereador Rogério  
Jean pela ajuda na Rua Anésio de Morais. Diz que agora a situação está calma pois 
não é época de chuva, mas quando chegar nos meses de novembro a janeiro as en-
chentes vão voltar  e vai levar os responsáveis para ver o que esta acontecendo e to-
mar as providências corretas. Fala sobre a passagem de pedestre na Tecama, que se-
ria mais seguro uma passarela para os munícipes. 
Vereador Rogério Jean da Silva: Concorda com o Vereador Alexandre Veterinário 
sobre a passarela, mas acha difícil que ocorra a construção da mesma e por isso pede 
que pelo menos pintem as faixas de pedestre perto das lombadas. 
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Encerram-se os trabalhos às 20h54min. 
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