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ATA DO 6º ATO SOLENE REALIZADO NO 

PLENÁRIO DOS AUTONOMISTAS, EM 

HOMENAGEM AOS “50 ANOS DO CHEVROLET 

OPALA”, NO PRIMEIRO DIA DO MÊS DE 

DEZEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO. 

 

 

No primeiro dia do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, às dez horas e 

vinte e seis minutos, no Plenário da Câmara Municipal de São Caetano Sul, 

localizado na Avenida Goiás, número seiscentos, Município de São Caetano do 

Sul, Estado de São Paulo, ocorre este ato solene em homenagem aos “50 Anos do 

Chevrolet Opala”. Com a presença dos Srs. Edis e ilustres convidados, registrada 

em livro próprio, a Mestre de Cerimônia, Senhora Regiane Tiziano de Faveri, 

dando início à Sessão, convida, para tomar assento as suas respectivas mesas, os 

Nobres Edis: Anacleto Campanella Junior; Carlos Humberto Seraphim; Moacir 

Luiz Gomes Rubira; e Marcel Franco Munhoz. Para compor a Mesa de Honra, a 

Mestre de Cerimônia convida: o Excelentíssimo Senhor Olyntho Sequalini 

Voltarelli, neste ato designado Presidente da Mesa de Honra; o Excelentíssimo 

Senhor José Auricchio Junior, Prefeito Municipal de São Caetano do Sul; o Sr. 

Vinícius Lulusque de Souza, Diretor de Excelência em Manufatura da General 

Motors Mercosul, neste ato representando o Senhor Carlos Zugo Zarlenga, 

Presidente da General Motors Mercosul, o Senhor Ricardo Beer, neste ato 

representado o Senhor André Beer, ex-Vice-Presidente da General Motors do 

Brasil; o Senhor Charly Farid Cury, Presidente da Fundação Pró-Memória; o 

Excelentíssimo Senhor Maurício Fernandes da Conceição, neste ato designado 

Secretário da Mesa de Honra; e o Senhor Thiago Auricchio, Deputado Estadual 

eleito. Estando a Mesa composta, a Mestre de Cerimônia convida a todos para que 

fiquem em pé e, em sinal de saudação aos tradicionais símbolos de nossa pátria, 

acompanhem a execução do Hino Nacional. Assim é procedido. Na sequência, a 

Mestre de Cerimônia anuncia a exibição do vídeo institucional da Câmara 

Municipal de São Caetano do Sul, de iniciativa da Diretoria de Comunicação desta 

Edilidade. Assim é procedido. Em seguida, para fazer a abertura oficial da 

presente Sessão Solene, usa da palavra o Presidente da Mesa de Honra que, após 

cumprimentar a todos, declara aberta a Sessão Solene. Em seguida, a Mestre de 

Cerimônia agradece a presença das demais autoridades e personalidades 

presentes, cujos nomes, lidos pelo Secretário da Mesa de Honra, poderão ser 

encontrados nos Anais desta solenidade, em que farão parte integrante. Na 

sequência, a Mestre de Cerimônia passa a palavra ao Secretário da Mesa de Honra 
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para fazer a leitura das correspondências recebidas, cujos nomes poderão ser 

encontrados nos Anais desta solenidade, em que farão parte integrante. Assim é 

procedido. Logo após, a Mestre de Cerimônia anuncia a exibição de um vídeo 

contando um pouco da história do veículo Chevrolet Opala. Terminada a exibição, 

são prestadas homenagens alusivas a data, mediante a entrega de placas 

comemorativas e azulejos comemorativos aos respectivos homenageados e 

agraciados, cujos os nomes poderão ser encontrados nos Anais desta solenidade, 

em que farão parte integrante. Logo após, para fazer um pronunciamento, a Mestre 

de Cerimônia anuncia a palavra do Presidente da Mesa de Honra, que discursa, 

em nome do Poder Legislativo, saudando a data. Para fazer um pronunciamento, 

a Mestre de Cerimônia anuncia a palavra do Sr. Vinícius Lulusque de Souza, 

Diretor de Excelência em Manufatura da General Motors Mercosul, neste ato 

representando o Senhor Carlos Zugo Zarlenga, Presidente da General Motors 

Mercosul. Assim é procedido. Para fazer um pronunciamento, a Mestre de 

Cerimônia anuncia a palavra do Excelentíssimo Senhor José Auricchio Junior, 

Prefeito Municipal de São Caetano do Sul. Assim é procedido. Para fazer um 

pronunciamento, a Mestre de Cerimônia anuncia a palavra do Senhor Thiago 

Auricchio, Deputado Estadual eleito. Assim é procedido. Em seguida, a Mestre 

de Cerimônias agradece a presença de todos, em especial à Guarda Civil 

Municipal, e convida os presentes para o coquetel que será oferecido no Salão 

Nobre, “Professor Roberto Manzo”, com acesso pela porta lateral deste Plenário 

dos Autonomistas. Dados os momentos finais, a Mestre de Cerimônias convida a 

todos para que, em pé, acompanhem a execução do Hino de São Caetano do Sul. 

Cumpridas as determinações legais e solenes, o Presidente da Mesa de Honra faz 

uso da palavra para agradecer a presença de todos e declara encerrada a presente 

Sessão Solene, às onze horas e vinte e três minutos. Para constar, é lavrada a 

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

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