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ATA DA 2ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, 

REALIZADA NO PLENÁRIO DOS 

AUTONOMISTAS, AOS QUATORZE DIAS 

DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 

DOIS MIL E DEZESSETE.  

 

 

Às dezessete horas e quarenta e oito minutos, com a presença dos Vereadores 

registrada em livro próprio, o Senhor Presidente, Vereador Eclerson Pio Mielo, 

assume a Presidência e declara aberta a Sessão. A Ata da 01ª Sessão Ordinária 

de 2017 é “Aprovada”. A seguir, passa a palavra ao 1º Secretário, Vereador 

Maurício Fernandes da Conceição, que procede à leitura das matérias 

destinadas ao Expediente. Processo nº. 0851/77. Prefeitura Municipal. Ofício 

encaminhando cópia do Decreto nº 11.096, de 02/02/17.". “Ciente”. Processo 

nº. 4192/13. Prefeitura Municipal. Ofício encaminhando cópia do Decreto nº 

11.099, de 08/02/17.". “Ciente”. Processo nº. 3022/16. Prefeitura Municipal. 

Ofício encaminhando cópia do Decreto nº 11.101, de 08/02/17.". “Ciente”. 

Processo nº. 0062/17. Prefeitura Municipal. Ofício encaminhando cópia do 

Decreto nº 11.100, de 08/02/17.”. “Ciente”. Processo nº. 0606/17. Prefeitura 

Municipal. Ofício encaminhando cópia dos Decretos nº 11.097, de 06/02/17; e, 

11.098, de 07/02/17.”. “Ciente”. Processos nºs. 0526/17 a 0535/17. Eduardo 

José Vidoski. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: para que realize a poda da vegetação 

em frente da EMI Fernando Pessoa situado na rua Flórida, 525, bairro 

Barcelona; o recapeamento asfáltico e a manutenção do meio-fio na avenida 

Goiás, altura do número 3285, bairro Barcelona; o recapeamento asfáltico do 

leito carroçável na rua Giácomo Dalcin, nas proximidades dos números 294 e 

510, bairro Nova Gerty; que realize a poda da vegetação e a manutenção da 

praça Clair Bracesco Pavani situada na rua Justino Paixão, entre as ruas Tomé 

de Souza e Padre Antônio Vieira, Jardim São Caetano; o recapeamento 

asfáltico no leito carroçável na Estrada das Lágrimas, confluência rua 

Engenheiro Armando de Arruda Pereira, Jardim São Caetano; para que realize 

a poda da vegetação localizada nas dependências do Centro Poliesportivo 

Joaquim Cambaúva Rabello na rua Capeberibe, 265, bairro Barcelona; para que 
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efetue reparos necessários no meio-fio e no bueiro localizado na avenida Goiás, 

altura do número 2950, bairro Barcelona; para que efetue a poda da vegetação 

no canteiro lateral direito da rua Nelly Pellegrino, no trecho entre as ruas Santos 

Parra e Ângelo Ferro, bairro Nova Gerty; para que realize a poda da vegetação 

nas dependências da EMI Maria D'Agostini situada na rua Desireè Malateaux, 

129, bairro Mauá; e para que realize a poda da vegetação nas dependências da 

EMEF Profº Rosalvito Cobra localizada na rua Silvia, 670, bairro Santa Maria. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0537/17. Marcel Franco Munhoz. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a abertura das inscrições 

para o programa de bolsa de estudos de ensino superior para os alunos do 

município. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0538/17 a 0542/17. Eclerson 

Pio Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: realizar estudos como objetivo de criar "Centro 

de Imagem Diagnóstica", dotado de equipamento de ressonância; implantação 

de cartão de estacionamento para idosos e deficientes com isenção de 

pagamento pelo período de duas horas de permanência, além de oferecer maior 

número de vagas para essa finalidade, mesmo para idosos e deficientes de 

outros municípios; a manutenção de lixeiras instaladas em diversos pontos da 

cidade e a instalação de outras, além de campanha de conscientização voltada 

aos proprietários de pets a fim de conscientizar sobre o descarte correto dos 

dejetos; a manutenção de lixeiras instaladas em diversos pontos da cidade e a 

instalação de outras, principalmente próximo dos estabelecimentos que 

comercializam alimentos; e realizar a pintura de faixa de solo com os dizeres 

"embarque e desembarque" na rua Romão Belchior Peres, 22, bairro Olímpico. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0546/17 a 0559/17. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: o envio de Projeto de Lei a esta 

Edilidade, versando sobre a criação do serviço de mensagens "Whatsapp - São 

Caetano do Sul" para combater o mosquito Aedes aegypti; apor um adendo no 

contrato de prestação dos serviços de saúde, prestados pelas operadoras de 

planos de saúde, exigindo que disponibilizem 3 (três) leitos hospitalares no 

município de São Caetano do Sul para cada 1000 (mil) funcionários públicos 

associados; que desenvolva um aplicativo que indica a disponibilidade dos 

medicamentos nas Unidades Básicas de Saúde municipais; que realize a 

manutenção da pavimentação asfáltica no logradouro, sito rua Conselheiro 

Lafayette, altura do nº 315, bairro Barcelona; esforços no sentido de instalar 

lixeiras na rua Maranhão, bairro Santa Paula; que seja realizada a imediata 

avaliação, poda de árvore e manutenção da calçada situada na avenida Lemos 
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Monteiro, 157, bairro Santa Paula; a instalação de cobertura e assentos no ponto 

de parada de transporte coletivo na rua Maranhão, altura do número 1136, 

bairro Santa Paula; o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade que estimule o 

uso de borracha triturada proveniente de pneus inservíveis como ligante 

asfáltico para fins de calçamento, pavimentação ou repavimentação asfáltica 

das vias no âmbito do município de São Caetano do Sul; disciplinar sobre a 

responsabilidade de empresas prestadoras de serviço público de pavimentação 

asfáltica nas ruas e avenidas, a garantia dos serviços executados no município 

de São Caetano do Sul; para que estude a possibilidade de nos cruzamentos de 

ruas e avenidas recuar as faixas de travessia de pedestre para possibilitar a visão 

do condutor do veículo ao confluir para a via coletora; o envio de Projeto de 

Lei a esta Edilidade, versando sobre institua no ensino e treinamento dos 

guardas civis municipais a legislação processual penal no que concerne a prisão 

em flagrante e dar outras providências; estudos para assegurar a Liberdade dos 

alunos contra qualquer tipo de doutrinação nas salas de aula das instituições de 

educação infantil e fundamental pertencentes ao sistema municipal de ensino e 

dar outras providências; a imediata manutenção e reparo na pavimentação da 

rua Doutor Durval Vilalva, com a avenida dos Estados, bairro Fundação; e para 

que substitua ou faça a manutenção do poste que sustenta cabos de energia 

elétrica que está danificado na rua Conselheiro Lafayette, 315, bairro 

Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0560/17 a 0563/17. Daniel 

Fernandes Barbosa. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a inclusão digital, disponibilizando 

internet gratuita através de redes wireless (Hotspots Wi-Fi), nos terminais de 

ônibus, de trem, e nos hospitais municipais; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas na esquina da rua São Paulo com a avenida Guido 

Aliberti, diante dos inúmeros assaltos que vêm sendo relatados; determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas ruas paralelas à rua Major Carlos 

Del Prete até a avenida Guido Aliberti e, desde a rua São Paulo até a rua 

Conceição, bairro Santo Antonio, ou seja, rua Dr. Mário Freire, rua Margarida, 

rua São Jorge, rua Olavo Bilac, rua José de Alencar, rua Machado de Assis, rua 

José Ferrari e rua Conceição; e determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas nas proximidades do Instituto Mauá de Tecnologia, por conta dos 

inúmeros assaltos que vêm ocorrendo na região. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 0564/17. Anacleto Campanella Junior. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando o recapeamento asfáltico do leito carroçável na 

rua José de Alencar, em sua totalidade, no bairro Santo Antônio. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 0566/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicação 
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ao Senhor Prefeito Municipal objetivando o envio de Projeto de Lei a esta 

Edilidade, versando sobre a Academia do Cérebro, no âmbito do município de 

São Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0573/17. Jander 

Cavalcanti de Lira. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando o 

envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre a manutenção do abono 

concedido anualmente, desde 2008, aos servidores da educação, cultura e 

esportes. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0574/17. Daniel Fernandes 

Barbosa. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando que desenvolva 

software, aplicativo exclusivo aos pontos de táxi do município, para que o 

ponto mais próximo do local da chamada, realize o atendimento. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 0578/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando realizar uma fiscalização 

mais rigorosa ao "catadores" de recicláveis que estão deixando muita sujeira e 

desordem ao montar seus pontos de reciclagem na alameda São Caetano, 1606, 

praça pública em frente ao número indicado, bairro Santa Paula. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 0579/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando a limpeza e revitalização do 

monumento situado à avenida Presidente Kennedy, 3548, Pateo Catalunya, 

bairro Boa Vista. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0581/17. Marcel Franco 

Munhoz. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas, em especial, na divisa com Santo 

André, nas imediações da Avenida do Estado, bairro Prosperidade. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 0585/17. Maurício Fernandes da Conceição. Indicação 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a poda da copa da árvore de fronte 

ao CISE João Castaldelli, localizado na avenida Presidente Kennedy, 2400, 

bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0587/17. Anacleto 

Campanella Junior. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando tornar 

mão única de direção nas ruas Duvílio José Quaglia e Serafim Carlos, bairro 

Santo Antônio. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0589/17 a 0592/17. 

Moacir Luiz Gomes Rubira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas nos dias em que são aplicados concurso 

público nas imediações próximas à avenida Goiás, 3400, USCS, bairro 

Barcelona; a realização de estudos visando instalar ponto de parada de ônibus 

com cobertura na avenida Lions Club, 445, bairro Nova Gerty; para que realize 

a instalação de uma câmera de segurança na rua Condessa Rosa Matarazzo, 06, 

bairro Santa Paula; e executar o recapeamento asfáltico e tampar o buraco, com 

urgência, existente na rua Conselheiro Lafayette, 301, até o número 321, bairro 
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Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0593/17 e 0594/17. 

Anacleto Campanella Junior. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a possibilidade em 

transformarem em sentido único a rua João Ramalho, bairro Boa Vista; e 

viabilizar estudos e providências necessárias para transformar em sentido único 

a rua Francisco Alves, entre os trechos rua Madeira até rua Silvia, bairro Boa 

Vista. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0596/17 e 0597/17. Ubiratan 

Ribeiro Figueiredo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a retirada de veículo estacionado à rua 

Espírito Santo, 746, bairro Cerâmica; e instituir plantão médico veterinário e 

funcionário de limpeza, manutenção e alimentação durante os finais de 

semanas e feriados no Centro de Controle de Zoonoses - CCZ. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 0598/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando a instalação de um ponto de iluminação 

pública (braço + luminária) em frente à entrada de garagem do edifício hilarion, 

localizada na rua Piauí, antes do nº 990, em frente ao espaço cultural teuto, 

bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0599/17 a 0601/17. 

Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a limpeza e 

manutenção das pistas de skate localizadas em frente a estação de trem, no 

Centro; o reparo do alambrado e capinação da grama do parque Guaiamú, 

localizado na rua General Humberto de Alencar Castelo Branco, 150, bairro 

Santa Maria; e a colocação de sinalizador de tartaruga evitando o acesso à rua 

Ingá (conversão proibida), e uma faixa de estreitamento para acesso da rua 

Teodoro Sampaio à rua Oswaldo Cruz, bairro Cerâmica. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 0602/17. César Rogério Oliva. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando a celeridade na retomada dos programas 

"auxílio-alimentação complementar" e "nutrileite". “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 0607/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando enviar fiscais de campo para avaliar as 

condições do terreno que aparenta estar abandonado e que apresenta focos de 

insetos e mosquitos na rua Pelegrino Bernardo, 492, bairro Olímpico. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0609/17 a 0611/17. Carlos Humberto 

Seraphim. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a instalação de cobertura/abrigo no ponto de 

ônibus na rotatória de entrada do Park Shopping São Caetano, localizado na 

avenida Nelson Braido, bairro São José; a instalação de bancos para os usuários 

das linhas de ônibus que param na Estação José Montilha, SABESP, na rua Boa 
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Vista, bairro Boa Vista; e a revitalização da praça Nipo Brasileira, situada à 

avenida Nelson Braido, esquina com a rua Primeiro de Maio, bairro São José. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0612/17 e 0613/17. Sueli Aparecida 

Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o recapeamento 

asfáltico do leito carroçável, por conta dos vários buracos, em toda extensão da 

rua Sebastião Diogo, 160, bairro Boa Vista; e realizar o conserto do passeio 

público danificado que se localiza na rua Alegre, 798, bairro Santa Paula. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0615/17 a 0623/17. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: implantar nas escolas da Rede 

Municipal de Ensino a obrigatoriedade de realização de exames de sangue e 

teste antialérgico, e a inclusão nos registros cadastrais escolares do grupo 

sanguíneo, fator Rh e o resultado do teste antialérgico, dos alunos; a criação do 

programa São Caetano do Sul + sustentável; a aquisição e a instalação do 

dispositivo denominado "armadilhas para capturar o mosquito da dengue'; o 

envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre o "taxista parceiro da 

cidade de São Caetano do Sul"; a limpeza e recolhimento de lixo nas ruas no 

entorno da estação ferroviária de São Caetano do Sul; o envio de Projeto de Lei 

a esta Edilidade, versando sobre a realização periódica de coleta de amostras 

das águas dos reservatórios das escolas, creches e unidades de saúde do 

município de São Caetano do Sul para análise; instalar aparelhos de ginástica e 

brinquedos, dentre outras providências na praça da Riqueza, bairro 

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

prevenção ao abandono involuntário de menores de idade no interior de 

veículos; e instituir uma Lei complementar geral com apoio às pequenas e 

microempresas no município. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0629/17 

a 0633/17. Francisco de Macedo Bento. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: determinar 

a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas e constantes em todo o bairro Santa 

Paula; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em todo o bairro 

Santa Maria; a revitalização da praça Moraes Sarmento, localizada na rua Maria 

Teixeira Mourão Maresti, bairro Cerâmica; a instalação de brinquedos 

adaptados para crianças portadoras de deficiência nos parques e áreas de lazer 

de toda a cidade; e determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas e 

constantes em todo o bairro Santo Antônio. “Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 0634/17 a 0645/17. Eduardo José Vidoski. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: realizar a 
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poda da vegetação no entorno da UBS Moacir Gallina, localizada na rua 

Casemiro de Abreu, 560, bairro Cerâmica; realizar o recapeamento asfáltico no 

leito carroçável na alameda Conde de Porto Alegre, especialmente na altura do 

nº 1061, bairro Santa Maria; para que efetue a poda do mato localizado no 

canteiro lateral do Tênis Clube de São Caetano do Sul, situado na confluências 

das ruas Amadeu Vezzaro e Justino Paixão, bairro Mauá; a poda do mato nas 

dependências da praça José da Cruz Caparroz, localizada na confluência das 

ruas Nelson e Marlene, bairro Mauá; a poda do mato na praça Professor Luiz 

Occhini, situada na confluência da rua Capivari com a avenida Guido Aliberti, 

bairro Mauá; a manutenção do passeio público nas dependências da praça 

Professor Luiz Occhini, localizada na confluência da rua Capivari com a 

avenida Guido Aliberti, bairro Mauá; a poda da vegetação nas dependências da 

EMEI Octávio Tegão, localizada na rua Capivari, 624, bairro Mauá; a poda do 

mato na praça Eliseo Leoni, localizada na confluência das ruas da Eternidade e 

José Salustiano Santana, bairro Mauá; a poda da vegetação localizado no 

canteiro lateral do muro do cemitério das Lágrimas, situado na confluência da 

rua da Eternidade e avenida estrada das Lágrimas, bairro Mauá; capinagem nas 

calçadas, localizada, cito como exemplo, nas ruas João D'Agostini, José 

Salustiano Santana, Eternidade e Constantino de Mora Batista, mas 

especialmente em toda extensão do bairro Mauá; a substituição da placa de 

nomenclatura, que identifica a praça "Professor Luiz Occhini", localizada na 

confluência da rua Capivari com a avenida Guido Aliberti, bairro Mauá; e a 

poda da vegetação nas dependências da praça Ivanhoé Esposito, localizada na 

confluência da rua Humberto de Campos e rua Ulisses Tornincasa, bairro São 

José. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0647/17 a 0657/17. Eclerson Pio 

Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a limpeza e a revitalização da praça situada na 

esquina da Estrada das Lágrimas, com a avenida Guido Aliberti, Jardim São 

Caetano; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas 

imediações da antiga Fábrica Matarazzo, bairro Fundação; criar espaço a ser 

destinado para estacionamento de bicicletas no Terminal Rodoviário Nicolau 

Delic; criar a ouvidoria especializada no atendimento de pais de alunos da Rede 

Municipal de Ensino; criar a ouvidoria especializada no atendimento de 

professores da Rede Municipal de Ensino; a aquisição de 10 motocicletas de 

800 cilindradas, (no mínimo) a fim de oferecer melhores condições de trabalho 

aos policiais da Polícia Militar que atuam em nosso município; a aquisição de 

10 viaturas de grande porte a fim de ser utilizada para a força tática da Polícia 

Militar visando oferecer melhores condições de trabalho aos membros da 
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Policia Militar que atuam em nosso município; completa revitalização das 

unidades básicas fixas da Guarda Civil Municipal, localizadas neste município, 

em caráter de urgência. faz-se necessária a execução desta medida, vez que 

muitas das unidades básicas se encontram em precário estado de conservação; 

realizar força tarefa, que englobe as secretarias de segurança, mobilidade 

urbana, serviços urbanos e meio ambiente, a fim de realizar reforma e 

revitalização das praças e áreas de lazer existentes no município; realizar 

estudos objetivando a criação do conselho municipal da mulher, a fim de 

incentivar a criação de políticas públicas e assistência à mulher; e realizar 

estudos para que os uniformes escolares voltem a ser individualizados por 

escola, e que as APMs - Associação de Pais e Mestres, retomem a 

administração para criação de logotipo, comercialização e gestão de vendas de 

uniformes. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0660/17. Eclerson Pio Mielo. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas nas imediações da avenida Conde Francisco 

Matarazzo, entre as ruas 28 de Julho e Herculano de Freitas, e nas proximidades 

do Sam's Club, bairro Fundação. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0090/17. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Consórcio Intermunicipal Grande ABC, visando apresentar à Augusta 

Assembleia de Prefeitos, o Projeto de Lei denominado "Janeiro mês do 

desconto do material escolar, e dá outras providências". Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0091/17. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício a empresa CPTM 

- Sede São Paulo, visando informar a esta Edilidade sobre a data de instalação 

do sistema Wi-Fi na estação ferroviária de São Caetano do Sul. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0149/17. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º 

BPM-M, visando rondas ostensivas com vistas a impedir a prática de soltar 

pipas com linha passada cerol (cortante) ou linha chilena, tudo com o objetivo 

de preservar a integridade física dos ciclistas, motociclistas e população em 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0184/17. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Consórcio Intermunicipal Grande ABC, visando cadastrar e divulgar na rede 

mundial de computadores informações sobre os pacientes admitidos sem 

identificação, na condição de desconhecidos, em unidades de saúde no âmbito 
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dos municípios que compõem a região metropolitana do Grande ABC Paulista. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0185/17. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício à 

agência correios - São Caetano do Sul, visando instalar sistema de segurança e 

monitoramento por câmeras de vídeo nas áreas externas de suas agências, 

estendendo-se as suas franquias. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 0212/17. Maurício Fernandes da Conceição. Requerimento 

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

Elaine Maria Biasoli, pela sua nomeação e posse no cargo de Secretária 

Municipal de Segurança de São Caetano do Sul. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 0213/17. Maurício Fernandes da Conceição. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações ao Senhor Iliomar Darronqui, pela sua nomeação e posse no 

cargo de Secretário Municipal de Serviços Urbanos de São Caetano do Sul. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0214/17. 

Maurício Fernandes da Conceição. Requerimento solicitando inserção em Ata 

e nos Anais de Voto de Congratulações ao Senhor Filinto de Almeida Teixeira, 

pela sua nomeação ao cargo de Secretário Municipal de Mobilidade Urbana de 

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

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

0215/17. Maurício Fernandes da Conceição. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações à Senhora Doutora 

Regina Maura Zetone Grespan, pela sua nomeação e posse no cargo de 

Secretária Municipal de Saúde de São Caetano do Sul. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 0284/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Consórcio Intermunicipal Grande 

ABC, visando apresentar sugestão de Projeto de Lei que "Dispõe um centro 

regional para atendimento aos autores de violência doméstica e familiar.". 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0285/17. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício a 

empresa Viação Padre Eustáquio - VIPE, visando que seja fornecido por meio 

digital ou impresso, quando solicitado, o extrato do cartão eletrônico dos 
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serviços de transporte urbano de São Caetano do Sul. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 0286/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao DETRAN/SP, visando isentar as 

pessoas maiores de 65 anos, cujo ganho familiar não ultrapasse 3 (três) salários 

mínimos nacional e que utilizam o veículo como ferramenta de trabalho para 

auxiliar no orçamento familiar, do pagamento de quaisquer taxas estaduais 

relativas à renovação da carteira nacional de habilitação. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0287/17. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício a empresa Viação 

Padre Eustáquio - VIPE, visando a instalação de dispositivo elétrico de 

carregamento de telefone móvel nos ônibus que operam em nossa cidade. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0288/17. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício a 

empresa Viação Padre Eustáquio - VIPE, visando que seja instalado nos ônibus 

um sistema eletrônico que denuncia assalto ou vandalismo. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0424/17. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício ao Consórcio 

Intermunicipal Grande ABC, visando a sugestão da criação de espaço para 

acolher o morador de rua, oferecendo condições básicas de higiene, para a 

retirada de documentos, acesso a cursos e oficinas, cuidados para seus cães, 

auxílio na reaproximação de suas famílias, oportunidades de emprego, dentre 

outras ações. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 

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

0425/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de 

ofício ao Consórcio Intermunicipal Grande ABC, visando a Augusta 

Assembleia de Prefeitos o Projeto de Lei que "Estabelece que as secretarias de 

abastecimentos das cidades que compõem o consórcio intermunicipal do 

Grande ABC priorizem a compra de legumes, frutas e verduras de sitiantes, 

chacareiros e produtores locais". Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 0458/17. Marcel Franco Munhoz. Requerimento à Mesa Diretora, 

nos termos regimentais, que se digne determinar a instituição de comissão 

especial para tratar da segurança, com duração até o dia 31 de dezembro de 

2020, com amparo no parágrafo 4º do artigo 53 do regimento interno desta 
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Edilidade. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é 

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0543/17. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Consórcio Intermunicipal Grande ABC, visando esforços no sentido de se 

estabelecer e instalar programa sanitário ambiental para cremação de corpos ou 

outra alternativa tendo como objetivo a descontaminação do solo e subsolo dos 

cemitérios ativados no grande abcdmrr Paulista. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 0544/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

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

rondas ostensivas na rua Maximiliano Lorenzini, bairro Fundação. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0545/17. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º 

BPM-M, visando rondas ostensivas na rua Doutor Durval Vilalva, bairro 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0580/17. 

Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 

6º BPM-M, visando rondas ostensivas, em especial, na divisa com Santo André, 

nas imediações da Avenida do Estado, bairro Prosperidade. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0582/17. Marcel Franco Munhoz. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Consórcio Intermunicipal Grande 

ABC, visando a descentralização do atendimento da farmácia de alto custo na 

região, e em especial para instalação de uma unidade no município de São 

Caetano do Sul. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

0584/17. Maurício Fernandes da Conceição. Requerimento solicitando envio 

de ofício ao DAE-SCS, visando a realização da limpeza de um corredor 

estreito, viela sem saída que está situado entre dois comércios na rua Vieira de 

Carvalho, 461, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 0588/17. Moacir Luiz Gomes Rubira. Requerimento solicitando 

envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas em dias que 

seja aplicado concurso público na USCS localizada na avenida Goiás, 3400, 

bairro Barcelona. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

0595/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando envio de 
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ofício ao Consórcio Intermunicipal Grande ABC, visando a viabilidade para a 

implantação de um hospital veterinário público no âmbito da região do Grande 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Para justificar voto, usa da 

palavra o autor do requerimento, Vereador Ubiratan Ribeiro Figueiredo. 

Processo nº. 0603/17. Ricardo Andrejuk. Requerimento solicitando envio de 

ofício ao dae - scs, visando executar drenagem, por "método não destrutivo", 

na escola o semeador escola metodista amas scs, na rua dos Meninos, 555, 

bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

0614/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de 

ofício ao Consórcio Intermunicipal Grande ABC, visando ampliar para as 

escolas municipais da Grande Região do ABCDMRR, o exitoso programa "São 

Paulo em busca das crianças e dos adolescentes desaparecidos". Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0624/17. Eduardo José Vidoski. 

Requerimento solicitando envio de ofício a empresa AES Eletropaulo - SCS, 

visando a poda da vegetação no terreno de sua propriedade, localizado entre a 

avenida Guido Aliberti, altura do nº 5300 e a rua Francisco Falzarano, bairro 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0625/17. 

Eduardo José Vidoski. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais 

de Voto de Congratulações à Fundação das Artes de São Caetano do Sul - 

FASCS, em razão da comemoração do primeiro dia letivo da instituição, 

ocorrido no último dia 13 de fevereiro. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 0626/17. Francisco de Macedo Bento. 

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

rondas ostensivas em todas as ruas do bairro Santa Paula. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0627/17. Francisco de Macedo 

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

visando rondas ostensivas em todas as ruas do bairro Santo Antônio. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0628/17. Francisco de 

Macedo Bento. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-

M, visando rondas ostensivas em todas as ruas do bairro Santa Maria. Colocado 

em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. 
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Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0646/17. Eclerson Pio 

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

de Congratulações pelo posse no Fundo Social de Solidariedade, na pessoa da 

sua presidente, Senhora Denise Auricchio, Primeira-Dama de São Caetano do 

Sul e da Vice-Presidente, Senhora Flávia Rodrigues Vidoski. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0658/17. Eclerson Pio Mielo. 

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

rondas ostensivas nas imediações da antiga Fábrica Matarazzo, bairro 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0659/17. 

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

BPM-M, visando rondas ostensivas nas imediações da avenida Conde 

Francisco Matarazzo, entre as ruas 28 de Julho e Herculano de Freitas, e nas 

proximidades do Sam's Club, bairro Fundação. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”  Processo nº. 0583/17. Anacleto Campanella Junior. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Profundo 

Pesar pelo falecimento do Senhor Marco Antonio Razzante. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0586/17. Anacleto Campanella 

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

Profundo Pesar pelo falecimento da Senhora Albertina Rodrigues Matsudo. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0604/17. 

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

de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento de Ydenir Prudenciano Machado. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0605/17. 

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

de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento de Fezronija Negatinas. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. O Senhor Presidente, Eclerson Pio 

Mielo solicita que seja ofertado um minuto de silêncio em memória dos 

seguintes: Senhor Marco Antonio Razzante, Senhora Albertina Rodrigues 

Matsudo, Ydenir Prudenciano Machado e Fezronija Negatinas. 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. 
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Vereadores. Usam da palavra os Edis: Anacleto Campanella Júnior, Caio 

Eduardo Kin Jesus Funaki, César Rogério Oliva, Daniel Fernandes Barbosa, 

Edison Roberto Parra, Eduardo José Vidoski, Jander Cavalcanti de Lira, 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes e Olyntho Sequalini Voltarelli. Ninguém mais 

desejando utilizar a palavra, é esgotada a fase de Explicação Pessoal. Passa-se 

à fase da Ordem do Dia. Item I - Processo nº 4268/14. Roberto Luiz Vidoski. 

Discussão e Votação Únicas da Redação Final apresentada pela Comissão de 

Justiça e Redação em seu Parecer nº 189, de 2015/2016, ao Projeto de Lei que 

“Dispõe sobre a fixação de placas orientadoras da potabilidade das águas de 

poços artesianos e bicas existentes em espaços públicos do Município de São 

Caetano do Sul e dá outras providências.”. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovada a Redação Final”. “Publique-se”. Item II - Processo nº 3088/15. 

Flavio Martins Rstom. Discussão e Votação Únicas da Redação Final 

apresentada pela Comissão de Justiça e Redação em seu Parecer nº 188, de 

2015/2016, ao Projeto de Lei que “Institui o estímulo à campanha de orientação 

sobre o descarte de lâmpadas fluorescentes, aparelhos, carregadores e baterias 

de telefone celular, pilhas que possuem mercúrio metálico e demais artefatos 

que contenham metais pesados, a ser realizada no Município de São Caetano 

do Sul e dá outras providências.”. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

a Redação Final”. “Publique-se”. Item III - Processo nº 3746/14. Edison 

Roberto Parra. 2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui o 

estímulo à realização do exame ‘Teste da Linguinha’ em recém-nascidos nos 

hospitais públicos e privados do Município de São Caetano do Sul e dá outras 

providências.”. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, deixando a critério 

do Plenário. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, favorável. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado em 2º Turno”. “Publique-

se.”. Item IV - Processo nº 7249/14. Roberto Luiz Vidoski. 2ª Discussão e 

Votação do Projeto de Lei que “Insere parágrafo único ao artigo 1º da Lei nº 

4.147, de 02 de junho de 2003, que institui a ‘Campanha de Educação no 

Trânsito’ aos motoristas para a prevenção de acidentes no Município de São 

Caetano do Sul e dá outras providências.”. Parecer da Comissão de Justiça e 

Redação, deixando a critério do Plenário. Parecer da Comissão de Finanças 

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

da palavra, é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado em 2º 

Turno”. “Publique-se.”. Para justificar o voto, usa da palavra o Edil Edison 
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Roberto Parra. Item V - Processo nº 2201/13. Edison Roberto Parra. 1ª 

Discussão e Votação Adiadas do Projeto de Lei que “Dispõe sobre a afixação 

obrigatória nos locais e nas condições que estabelece, da lista de medicamentos 

disponíveis para a entrega na Rede Pública Municipal de Saúde para a 

população em geral e dá outras providências.”. Parecer da Comissão de Justiça 

e Redação, deixando a critério do Plenário. Parecer da Comissão de Finanças 

e Orçamento, deixando a critério do Plenário. Para encaminhar votação usada 

palavra o Vereador Edison Roberto Parra. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado em 1º Turno”. Para justificar voto, usa da palavra o Edil Anacleto 

Campanella Júnior. Item VI - Processo nº 1115/14. Severo Neto de Oliveira. 

Discussão e Votação Únicas Adiadas do Parecer da Comissão de Justiça e 

Redação, opinando pela inconstitucionalidade ao Projeto de Lei que “Dispõe 

sobre o incentivo à realização e implantação da ‘Virada Esportiva Estudantil’ 

pelos alunos da Rede Municipal de Ensino, ao final do ano letivo, objetivando 

fomentar a prática de modalidades olímpicas.”. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado o Parecer”. “Arquive-se.”. Item VII - Processo nº 

2035/14. Fábio Soares de Oliveira. Discussão e Votação Únicas do Parecer 

da Comissão de Justiça e Redação, opinando pela inconstitucionalidade ao 

Projeto de Lei que “Dispõe sobre a prioridade de concessão de vagas em cursos 

profissionalizantes, projetos de inserção profissional e contratos de estágio 

efetuados pelo Município de São Caetano do Sul, para adolescentes 

institucionalizados que se encontrem sob responsabilidade do Município e dá 

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

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

“Arquive-se.”. Item VIII- Processo nº 2083/14. Fábio Soares de Oliveira. 

Discussão e Votação Únicas do Parecer da Comissão de Justiça e Redação, 

opinando pela inconstitucionalidade ao Projeto de Lei que “Dispõe sobre o 

transporte de animais domésticos no serviço municipal de transporte coletivo 

de passageiros e dá outras providências.”. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado o Parecer”. “Arquive-se.”. Para justificar o voto, usa da palavra 

o Vereador Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Item IX - Processo nº 2198/14. Fábio 

Soares de Oliveira. Discussão e Votação Únicas do Parecer da Comissão de 

Justiça e Redação, opinando pela inconstitucionalidade ao Projeto de Lei que 

“Dispõe sobre a instalação de dispensadores de álcool gel e lixeiras nos ônibus 

municipais de São Caetano do Sul e dá outras providências.”. Colocado em 
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discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra, é esta encerrada. Colocado 

em votação, fica “Aprovado o Parecer”. “Arquive-se.”. Item X - Processo 

nº 2709/14. Severo Neto de Oliveira. Discussão e Votação Únicas do Parecer 

da Comissão de Justiça e Redação, opinando pela inconstitucionalidade ao 

Projeto de Lei que “Institui o estímulo à ‘Campanha Permanente Aluno 

Consciente’ no Município de São Caetano do Sul.”. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado o Parecer”. “Arquive-se.”. Item XI - Processo nº 

5258/15. Paulo Higino Bottura Ramos. 1ª Discussão e Votação do Projeto de 

Lei que “Institui no Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município de 

São Caetano do Sul, as ‘Paralimpíadas Escolares’ 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. Em questão de ordem, o Edil Anacleto 

Campanella Júnior pede vistas por 3 (três) sessões. Colocado em votação o 

pedido de vistas, fica aprovado: “Vistas por 3 (três) Sessões”. Item XII - 

Processo nº 6471/15. Daniel Fernandes Barbosa. Discussão e Votação Únicas 

do Projeto de Decreto Legislativo que “Concede título de ‘Cidadão 

Sulsancaetanense’ ao Bispo Dom Pedro Carlos Cipolini, pelos relevantes 

serviços prestados ao Município.”. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, 

favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, favorável. 

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

encerrada. O Sr. Presidente esclarece ao Plenário que, tratando-se de Projeto de 

Decreto Legislativo que concede Título, a matéria exige o quorum especial de 

2/3 (dois terços) dos membros da Câmara para sua aprovação e, neste caso, o 

Presidente também deve votar para esta finalidade. Esclarece, ainda, que os 

Vereadores que forem favoráveis ao projeto deverão votar “Sim” e os que 

forem contrários deverão votar “Não”. O Primeiro Secretário faz a chamada 

nominal dos Vereadores. Encerrada a votação, por unanimidade, fica 

“Aprovado”. “Publique-se”. Para justificar voto, usa da palavra o autor do 

Projeto de Decreto Legislativo, Edil Daniel Fernandes Barbosa. Item XIII - 

Processo nº 2970/16. Roberto Luiz Vidoski. Discussão e Votação Únicas do 

Projeto de Decreto Legislativo que “Concede título de ‘Cidadão 

Sulsancaetanense’ ao Senhor Serafim Sanches Monteoliva, pelos relevantes 

serviços prestados ao Município.”. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, 

favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, favorável. 

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

encerrada. O Sr. Presidente esclarece ao Plenário que, tratando-se de Projeto de 
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Decreto Legislativo que concede Título, a matéria exige o quorum especial de 

2/3 (dois terços) dos membros da Câmara para sua aprovação e, neste caso, o 

Presidente também deve votar para esta finalidade. Esclarece, ainda, que os 

Vereadores que forem favoráveis ao projeto deverão votar “Sim” e os que 

forem contrários deverão votar “Não”. O Primeiro Secretário faz a chamada 

nominal dos Vereadores. Encerrada a votação, com dezoito votos Sim, fica 

“Aprovado”. “Publique-se”. Item XIV - Processo nº 3999/16. Eder Xavier. 

Discussão e Votação Únicas do Projeto de Decreto Legislativo que 

“Concede título de ‘Cidadão Emérito’ ao Senhor Fabiano Augusto João, pelos 

relevantes serviços prestados ao Município.”. Parecer da Comissão de Justiça 

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

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

esta encerrada. O Sr. Presidente esclarece ao Plenário que, tratando-se de 

Projeto de Decreto Legislativo que concede Título, a matéria exige o quorum 

especial de 2/3 (dois terços) dos membros da Câmara para sua aprovação e, 

neste caso, o Presidente também deve votar para esta finalidade. Esclarece, 

ainda, que os Vereadores que forem favoráveis ao projeto deverão votar “Sim” 

e os que forem contrários deverão votar “Não”. O Primeiro Secretário faz a 

chamada nominal dos Vereadores. Encerrada a votação, com dezoito votos 

Sim, fica “Aprovado”. “Publique-se”. Esgotados os motivos que nortearam a 

presente convocação, o Sr. Presidente declara, às dezenove horas e dezessete 

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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