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Voto distrital 
é mais eficiente e 

representativo

A reforma política é 
urgente, porém não 
é prioridade para os 
parlamentares

A razão é simples. Polí-
ticos eleitos tendem a 
rejeitar mudanças no 

sistema eleitoral porque têm 
medo de não ser reeleitos em 
um novo modelo. Os interes-
ses particulares de alguns 
acabam se sobrepondo ao 
que é melhor para a popula-
ção como um todo. Quando 
o tema é reforma política, a 
implantação do voto distrital 
se destaca. Nesse modelo, 
o Brasil é dividido em 513 
distritos e cada um define 
um eleito. 

O tamanho de cada distrito 
é determinado pelo número 
de eleitores. Grandes cida-
des como São Paulo e Rio de 
Janeiro têm a possibilidade 
de divisão em vários distritos 
porque são muito populosas 
e, consequentemente, têm 
muitos eleitores, enquanto 
outros distritos se formam 
a partir da união de cidades 
pequenas. O ideal é que, 
no fim, todos os distritos 
tenham número de eleitores 
parecidos.

No voto distrital vencem 
aqueles que tiverem mais 
votos. “Mas não é assim que 
funciona hoje em dia?”, você 
me pergunta. Muitas pessoas 
não sabem, mas a verdade 
é que a maioria simples é 
aplicada apenas na votação 
para a escolha de presiden-
tes, governadores, prefeitos 
e senadores. Para deputados 
federais e estaduais e vere-
adores, o modelo é outro. 
Candidatos que garantem 
grandes números de votos 
acabam levando para o 
Congresso candidatos que 
pertencem aos seus parti-
dos ou coligações, mas que 
foram pouco votados. 

Esses políticos que obtêm 
poucos votos acabam fican-
do com cadeiras que pode-
riam ser de candidatos com 
números mais expressivos. 

Acabar com esse sistema 
que lota o Parlamento de 
políticos que não foram 
propriamente eleitos já é 

um grande argumento em 
defesa do voto distrital. Além 
desse, também há a questão 
dos custos. 

Campanhas políticas cus-
tam muito caro, mas por 
focar em uma região espe-
cífica o candidato ao distri-
to economiza em viagens, 
hospedagens, impressão e 
demais gastos para promo-
ver o seu trabalho. O voto 
distrital também permite 
que o candidato esteja mais 
próximo dos seus eleitores 
e, caso eleito, seja cobrado 
com mais facilidade. 

No modelo que seguimos 
hoje, políticos passam por 
diversos lugares e prometem 
muito para as pessoas. O 
candidato esquece os elei-
tores e, verdade seja dita, 
muitos eleitores também es-
quecem em quem votaram. 
Em meados de julho de 2019, 
o Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) chegou a propor mu-
danças na forma de eleger 
vereadores já nas eleições 
deste ano. O documento 
entregue ao presidente da 
Câmara, Rodrigo Maia, suge-
ria adotar o sistema de voto 
distrital misto em cidades 
com mais de 200 mil pessoas. 

Defendo o voto distrital, 
mas não vejo como positivo 
o voto distrital misto porque 
neste outro modelo o eleitor 
vota no candidato de seu 
distrito e ainda vota em ou-
tro de uma legenda. Sendo 
assim, das 513 cadeiras, boa 
parte é reservada para listas 
fechadas de partidos políti-
cos, que são organizações 
com seus interesses e que 
hoje em dia não despertam 
confiança. 

Por isso, a melhor opção 
continua sendo o voto dis-
trital. Países onde houve 
alterações no sistema de 
voto só obtiveram sucesso 
graças à pressão popular. 
Eles entenderam que não 
adiantava esperar por seus 
governantes e se mobiliza-
ram por mudanças positivas. 

Talvez essa consciência 
política ainda esteja em falta 
por aqui. 

(*) -  É presidente da Confederação 
Nacional dos Servidores Públicos.

Antonio Tuccílio (*)

Brasil está à frente 
da Argentina para 
entrar na OCDE

O presidente Jair Bolsonaro 
disse ontem (15) que o Brasil 
está “bastante adiantado” em 
relações aos critérios para in-
gressar na Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimen-
to Econômico (OCDE), ‘inclu-
sive na frente da Argentina’. 
“São mais de cem requisitos 
para você ser aceito. Estamos 
bastante adiantados, inclusive 
na frente da Argentina. E as 
vantagens para o Brasil são 
muitas. Equivale ao país entrar 
na primeira divisão”, disse o 
presidente.

Na saída do Palácio da Alvo-
rada, Bolsonaro comentou a 
nota da embaixada dos Estados 
Unidos em Brasília na qual diz 
que apoia a entrada do Brasil 
na entidade. “A gente vinha 
trabalhando há meses em cima 
disso, de forma reservada, ob-
viamente”, completou.

O presidente ainda ressaltou 
que, se a decisão dependes-
se apenas de seu homólogo 
americano, Donald Trump, o 
país já estaria na OCDE. “Eu 
não posso falar em prazo. Isso 
depende. Não é apenas do 
Trump. Se fosse do Trump, [o 
Brasil] já estava lá. Depende de 
outros países também. E nós 
estamos vencendo resistências 
e mostrando que o Brasil é um 
país viável”, finalizou (ANSA).

Liu He e Donald Trump exibem assinaturas em acordo comercial.

Em uma longa cerimônia na 
Casa Branca, Trump disse que 
o pacto é ‘histórico’ e ‘corrige 

erros do passado’. “A fase 1 é um im-
portante passo rumo a trocas comer-
ciais corretas com a China”, afirmou 
o presidente dos EUA, acrescentando 
que visitará o país asiático em um 
futuro não distante’.

Já Liu He leu uma carta do manda-
tário chinês, Xi Jinping, que diz que o 
acordo é “vantajoso” para os dois lados 
e “para o mundo”. O pacto foi anuncia-
do em 13 de dezembro e determinou 
uma trégua na guerra tarifária entre as 
maiores economias do planeta. O texto 
evita novas sobretaxas alfandegárias 
dos EUA contra importações chine-
sas, reforça as normas de proteção à 
propriedade intelectual e tecnológica 
e amplia o acesso de empresas e agri-
cultores americanos ao mercado do 
país asiático.

A China se comprometeu a importar 
mais US$ 200 bilhões dos EUA pelos 
próximos dois anos para reduzir o dé-

Dimitri Medvedev é tido como aliado 
próximo do presidente Vladimir Putin.

O primeiro-ministro da 
Rússia, Dmitri Medvedev, e 
todo o seu governo renuncia-
ram ontem (15), após o pre-
sidente Vladimir Putin ter 
anunciado um projeto para 
reformar a Constituição. Se-
gundo o premier, sua decisão 
tem como objetivo dar ao 
chefe de Estado a margem 
de manobra necessária para 
introduzir as mudanças pro-
metidas. A Rússia adota um 
sistema em que o presidente 
é chefe de Estado e nomeia 
um primeiro-ministro para 
comandar o dia a dia do 
governo. 

Putin disse que quer 
transferir para o Parlamen-
to a escolha do premier, 
de seu vice e dos minis-
tros. De acordo com ele, 
o presidente continuaria 
tendo o poder de remover 
o chefe de governo e sua 
equipe. “Essas mudanças 
vão introduzir alterações 
substanciais não apenas 
em artigos da Constituição, 
mas também em todo o 
balanço de poder. Neste 
contexto, o governo, em 

O senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) é o relator da matéria.

Está pronto para entrar na 
pauta da CCJ do Senado pro-
jeto que facilita a instalação 
no país de novas instituições 
financeiras estrangeiras. 
O projeto recebeu parecer 
favorável do relator, senador 
Tasso Jereissati (PSDB-CE), 
com duas emendas. Se for 
aprovado pela CCJ, o pro-
jeto deverá passar ainda 
pela CAE e pelo Plenário do 
Senado, antes de seguir para 
a Câmara.

De autoria do ex-senador 
Armando Monteiro, o proje-
to regulamenta o artigo 192 
da Constituição. O objetivo é 
determinar que o estabeleci-
mento, a organização socie-
tária e o funcionamento das 
instituições financeiras no 
país, independentemente da 
residência ou domicílio das 
pessoas físicas ou jurídicas 
que detenham parte ou todo 
o capital da empresa, fiquem 
sujeitas à mesma regra.

O autor justificou a pro-
posta como uma das re-
comendações do relatório 

Mais idosos poderão 
ter prioridade no 
atendimento

Projeto para assegurar aos 
mais idosos, conforme a década 
de vida, prioridade nos atendi-
mentos em relação aos menos 
idosos altera o Estatuto do 
Idoso e a Lei do Atendimento 
Prioritário. Pela proposta, salvo 
em casos de emergência médica 
justificada, os mais idosos serão 
atendidos antes dos menos ido-
sos na seguinte ordem de priori-
dade: centenários, nonagenários, 
octogenários, septuagenários e, 
por fim, sexagenários.

O projeto, que já foi aprova-
do pelo Senado, é de autoria 
da senadora Simone Tebet 
(MDB-MS). Segundo ela, a 
intenção é dar efetividade à 
prioridade especial aos maiores 
de 80 anos já garantida pelo 
Estatuto do Idoso. Atualmen-
te, a Lei 10048/00 já assegura 
atendimento prioritário na 
administração pública a  idosos 
(60 anos ou mais), mas não 
faz distinção entre os idosos. 
Também tem direito a aten-
dimento prioritário, segundo 
a lei, pessoas com deficiência, 
gestantes, lactantes, pessoas 
com crianças de colo e obesos.

O texto vigente do Estatuto 
do Idoso, por sua vez, prevê, 
dentre os idosos, prioridade 
especial aos maiores de 80 anos 
em relação aos demais idosos. 
O projeto será analisado em 
caráter conclusivo pelas comis-
sões de Defesa dos Direitos da 
Pessoa Idosa; e de Constituição 
e Justiça (Ag.Câmara).

EUA e China assinam 
1ª fase de acordo comercial
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o vice-primeiro-ministro da China, Liu He, assinaram 
ontem (15), em Washington, a primeira fase do acordo comercial entre os dois países
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ficit comercial americano nas relações 
bilaterais. As sobretaxas de 25% já 
vigentes contra US$ 250 bilhões em 

bens chineses permanecerão em vigor 
até o fim das negociações da “fase 2” 
do acordo (ANSA).

Primeiro-ministro da Rússia 
surpreende e renuncia ao cargo
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sua forma atual, renuncia”, 
afirmou Medvedev. A Cons-
tituição da Rússia proíbe um 
presidente de exercer dois 
mandatos consecutivos. 

Ao transferir poder para o 
Parlamento, Putin, que está 
em seu quarto mandato, o se-
gundo seguido, poderia ser 
eleito primeiro-ministro e 
voltar a ser chefe de governo, 
mas desta vez com maiores 
atribuições executivas. Ele 
já exerceu o cargo entre 
2008 e 2012, no intervalo 
entre seus dois primeiros 
mandatos como chefe de 

Estado e os dois últimos - 
nesse período, o presidente 
foi Medvedev, visto como 
aliado próximo de Putin, 
que era tratado como líder 
“de fato” da Rússia.

O objetivo do atual chefe 
de Estado é convocar um 
referendo para aprovar as 
mudanças constitucionais. 
Para o lugar de Medvedev 
como primeiro-ministro, 
Putin indicou o chefe do 
serviço fiscal federal, Mi-
khail Mishustin. A nome-
ação precisa ser ratificada 
pelo Parlamento (ANSA).

Cardif do Brasil Seguros e Garantias S.A.
C.N.P.J. nº 08.279.191/0001-84 - N.I.R.E.: 35.300.334.311
Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária

Data e Horário: 1/08/2019, às 15:00 horas. Local: Sede social da Companhia. Presenças: Totalidade do capital social da Companhia. Composição da Mesa: 
Presidente: Sr. Francisco Javier Valenzuela Cornejo; Secretário: Sr. Marcelo Luís Santilli. Resumo das Deliberações: A Assembleia Geral Extraordinária, por 
unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, (a) ratificou a renúncia apresentada pelo Adriano Carlos Vieira Romano ao cargo de membro suplente do 
Conselho de Administração da Companhia. Nos termos do artigo 151 da Lei das S/A e para tornar-se eficaz em relação a terceiros, o Termo de Renúncia apresentado 
pelo Adriano Carlos Vieira Romano será registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo e publicado; (b.1) aprovou a eleição do Florian Lacour, francês, 
casado, administrador de empresas, passaporte nº 15AR48809, residente e domiciliado na Arquitecto Sullivan 6031, Vitacura, Santiago - Chile para o cargo de 
membro suplente do Conselho de Administração da Companhia, estendendo-se seu mandato até o dia 31/03/2021; (b.2) aprovou a eleição do Pierre-Henri 
Claude Zoller, francês, casado, administrador de empresas, passaporte nº 14DF62309, residente e domiciliado na Almirante  Acevedo 4692, Vitacura, Santiago - 
Chile para o cargo de membro suplente do Conselho de Administração da Companhia, estendendo-se seu mandato até o dia 31/03/2021; (b.3) consignou que, 
em razão da referida eleição, passam a ser membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia os Srs. Francisco Javier Valenzuela Cornejo, Alessandro 
 Deodato e Baptiste Paul Bernard Touchard, sendo os Srs. Emmanuel  Pelege, Florian Lacour e Pierre-Henri Claude Zoller os membros suplentes do Conselho de 
Administração da Companhia, todos com mandatos - dos membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração da Companhia - até o dia 31/03/2021;  
(c) aprovou, dada a deliberação acerca da alteração do endereço da sede social da Companhia, a nova redação do artigo 2o do Estatuto Social, a qual passa a ser a 
seguinte: “Artigo 2º: A Sociedade tem sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.909, Torre Sul, 7o e 
8o andar, conjuntos 71B e 81, parte, Vila Nova Conceição, Condomínio São Paulo Corporate Towers, CEP 04543-907, podendo, por decisão do Conselho de 
Administração, abrir ou fechar filiais, subsidiárias, agências ou quaisquer outros estabelecimentos em todo o território nacional ou no exterior, respeitados as 
disposições legais aplicáveis”; e, (d) aprovou a publicação desta Ata de AGE na forma de extrato. Ato contínuo, os membros suplentes do Conselho de 
Administração da Companhia ora eleitos declaram que não estão impedidos de exercerem atividades inerentes à administração da Companhia. Encerramento: 
Nada mais havendo a tratar. Francisco Javier Valenzuela Cornejo - Presidente (representado pelo procurador Emmanuel Pelege); Marcelo Luís Santilli - Secretário. 
Acionistas Presentes: Cardif Assurances Risques Divers S/A - Emmanuel Pelege - Procurador; BNP Paribas Cardif S/A - Emmanuel Pelege - Procurador.  
JUCESP nº 482.286/19-2 em 10/09/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Instalação de agências financeiras 
estrangeiras no Brasil

“Inovação e Competição: 
novos caminhos para re-
dução dos spreads bancá-
rios”.  Tasso ressaltou que, 
recentemente, o presidente 
da República, Jair Bolsonaro, 
autorizou o BC a reconhecer 
como de interesse brasileiro 
a instalação, no país, de no-
vas agências de instituições 
financeiras domiciliadas no 
exterior.

“Com a edição do referido 
Decreto, tornou-se desne-

cessária a autorização presi-
dencial para cada instituição 
financeira estrangeira que 
tenha interesse em operar 
no Brasil. Entretanto, para 
garantir maior segurança 
jurídica ao investidor es-
trangeiro, é importante que 
as restrições à participação 
do capital estrangeiro no 
sistema financeiro nacional, 
ainda previstas em lei, sejam 
removidas”, argumentou 
Tasso (Ag.Senado).
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Intimação Prazo 20 dias. Processo nº 0000779-88.2019.8.26.0001. A Drª. Fernanda DE Carvalho 
Queiroz, Juiz de Direito da 4ª VC do Foro Regional de Santanaa S/P, na forma da lei, etc. Faz Saber 
a Gisely Salgado Rezende, CPF/MF Sob Nº 055.390.076-54, RG Nº 11271447 que lhe foi proposta 
uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de União Social Camiliana, alegando em síntese: 
foi deferida a sua Intima ção por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 21.476.63, que 
deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir 
após os 20 dias supra, sob pena de multa e Honorários Advocatícios de 10 %, podendo oferecer 
impugnação no prazo de 15 dias. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei  

Intimação Prazo 30 dias. Processo nº 0008298-14.2019.8.26.0002. 0 Dr. Luiz Raphael Nardy Lenci 
oni Valdez, Juiz de Direito da 6ª VC do Foro Regional de Santo Amaro S/P, na forma da lei, etc. Faz 
Saber a Roland Carneiro Molina, CPF/MF Sob Nº 165.168.258-58, RG Nº 23.128.812-8 que lhe foi 
proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de União Social Camiliana, alegando 
em síntese: foi deferida a sua Intima ção por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 
17.148,81, que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 
dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e Honorários Advocatícios de 10 %, podendo 
oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei  

Cardif do Brasil Vida e Previdência S.A.
C.N.P.J. nº 03.546.261/0001-08 - N.I.R.E.: 35.300.175.051
Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária

Data e Horário: 1/08/2019, às 14:00 horas. Local: Sede social da Companhia. Presenças: Totalidade do capital social da Companhia. Composição da Mesa: 
Presidente: Sr. Francisco Javier Valenzuela Cornejo; Secretário: Sr. Marcelo Luís Santilli. Resumo das Deliberações: A AGE, por unanimidade de votos e sem 
quaisquer ressalvas, (a) ratificou a renúncia apresentada pelo Adriano Carlos Vieira Romano ao cargo de membro suplente do Conselho de Administração 
da Companhia. Nos termos do artigo 151 da Lei das S/A e para tornar-se eficaz em relação a terceiros, o Termo de Renúncia apresentado pelo Adriano Carlos 
Vieira Romano será registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo e publicado; (b.1) aprovou a eleição do Florian Lacour, francês, casado, 
administrador de empresas, passaporte nº 15AR48809, residente e domiciliado na Arquitecto Sullivan 6031, Vitacura, Santiago - Chile para o cargo de membro 
suplente do Conselho de Administração da Companhia, estendendo-se seu mandato até o dia 31/03/2021; (b.2) aprovou a eleição do Pierre-Henri Claude 
Zoller, francês, casado, administrador de empresas, passaporte nº 14DF62309, residente e domiciliado na Almirante Acevedo 4692, Vitacura, Santiago - Chile 
para o cargo de membro suplente do Conselho de Administração da Companhia, estendendo-se seu mandato até o dia 31/03/2021; (b.3) consignou que, em 
razão da referida eleição, passam a ser membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia os Srs. Francisco Javier Valenzuela Cornejo, Alessandro 
Deodato e Baptiste Paul Bernard Touchard, sendo os Srs. Emmanuel Pelege, Florian Lacour e Pierre-Henri Claude Zoller os membros suplentes do Conselho de 
Administração da Companhia, todos com mandatos - dos membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração da Companhia - até o dia 31/03/2021; 
(c) aprovou, dada a deliberação acerca da alteração do endereço da sede social da Companhia, a nova redação do artigo 2° do Estatuto Social, a qual passa a 
ser a seguinte: “Artigo 2º: A Sociedade tem sede e foro na Cidade de São Paulo/SP, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek , 1.909, Torre Sul, 7° e 8° andar, 
conjuntos 71B e 81, parte, Vila Nova Conceição, Condomínio São Paulo Corporate Towers, CEP 04543-907, podendo, por decisão do Conselho de Administração, 
abrir ou fechar filiais, subsidiárias, agências ou quaisquer outros estabelecimentos em todo o território nacional ou no exterior, respeitados as disposições legais 
aplicáveis”; e, (d) aprovou a publicação desta Ata de AGE na forma de extrato. Ato contínuo, os membros suplentes do Conselho de Administração da 
Companhia ora eleitos declaram que não estão impedidos de exercerem atividades inerentes à administração da Companhia. Encerramento: Nada mais 
havendo a tratar. Francisco Javier Valenzuela Cornejo - Presidente (representado pelo procurador Emmanuel Pelege); Marcelo Luís Santilli - Secretário. 
Acionistas Presentes: Cardif Assurances Risques Divers S/A - Emmanuel Pelege - Procurador; BNP Paribas Cardif S/A - Emmanuel Pelege - Procurador. JUCESP 
nº 480.205/19-0 em 09/09/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Luizaseg Seguros S.A.
C.N.P.J. nº 07.746.953/0001-42 - N.I.R.E.: 35.300.327.641
Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária 

Data e Horário: 1/08/2019, às 13:00 horas. Local: Na sede social da Companhia. Presenças: Totalidade do capital social da Companhia. 
Composição da Mesa: Presidente: Sr. Frederico Trajano Inácio Rodrigues; Secretário: Sr. Marcelo Luis Santilli. Resumo das Deliberações: A AGE, 
por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, (a) elegeu o Sr. Marcel Dorf, brasileiro, solteiro, publicitário, RG nº 10.152.621-8 DIC/RJ,  
CPF/MF sob o nº 043.418.207-96, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório comercial nesse mesmo 
município, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.909, Torre Sul, 7º e 8º andar, conjuntos 71B e 81, parte, Vila Nova Conceição, Condomínio 
São Paulo Corporate Towers, CEP 04543-907, para o cargo de membro suplente do Conselho de Administração da Companhia, com mandato que 
estender-se-á até 31/03/2021; e (b) consignou que, em razão da referida eleição, passam a ser membros efetivos do Conselho de Administração 
da Companhia os Srs. Frederico Trajano Inácio Rodrigues, Maria Isabel Bonfim de Oliveira, Marcelo Jose Ferreira e Silva, Francisco Javier Valenzuela 
Cornejo, Alessandro Deodato e Emmanuel Pelege, sendo os Srs. Roberto Belíssimo Rodrigues e Marcel Dorf membros suplentes do Conselho de 
Administração da Companhia, todos com mandatos - dos membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração da Companhia - até o dia 
31/03/2021; (c) aprovou, dada a deliberação acerca da alteração do endereço da sede social da Companhia, a nova redação do artigo 2º do 
Estatuto Social, a qual passa a ser a seguinte: “Artigo 2º: A Sociedade tem sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida 
Presidente Juscelino Kubitschek, 1.909, Torre Sul, 7º e 8º andar, conjuntos 71B e 81, parte, Vila Nova Conceição, Condomínio São Paulo Corporate 
Towers, CEP 04543-907, podendo, por decisão do Conselho de Administração, abrir ou fechar filiais, subsidiárias, agências ou quaisquer outros 
estabelecimentos em todo o território nacional ou no exterior, respeitados as disposições legais aplicáveis”; e, (d) aprovou a publicação desta Ata 
de AGE na forma de extrato. Ato contínuo, o membro suplente do Conselho de Administração da Companhia ora eleito declarou que não está 
impedido de exercer atividades inerentes à administração da Companhia. Encerramento: Nada mais havendo a tratar. Frederico Trajano Inácio 
Rodrigues - Presidente; Marcelo Luis Santilli - Secretário. Acionistas Presentes: NCVP Participações Societárias S/A - Emmanuel Pelege;  
Diretor Vice-Presidente; NCVP Participações Societárias S/A - Karina Sabino - Diretora. Magazine Luiza S/A - Frederico Trajano Inácio Rodrigues. 
JUCESP nº 555.253/19-3 em 18/10/2019. Gisela Simiema Ceschin -  Secretária  Geral.
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