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ATA DA 16ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 2ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, 

REALIZADA NO PLENÁRIO DOS 

AUTONOMISTAS, AOS CINCO DIAS DO 

MÊS DE JUNHO DO ANO DE DOIS MIL E 

DEZOITO. 

 

 

Às dezessete horas e cinquenta 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 15ª Sessão 

Ordinária é “Aprovada”. ”. O Sr. Presidente comunica aos Srs. Vereadores 

que tendo sido aprovada na 14ª Sessão Ordinária, o Projeto de Resolução 

concedendo a licença requerida à Mesa pelo nobre Vereador Eduardo José 

Vidoski e convocado, nos termos do §4, do Art. 74, do Regimento Interno, 

estando presente, nesta sessão, o Sr. Roberto Vagner Ribeiro Barbato, Xº 

Suplente da coligação “Muda São Caetano” (PSDB/PSDC/PSD). Presidente 

solicita e os vereadores Daniel Fernandes Barbosa e Olyntho Sequalini 

Voltarelli acompanham o Sr. Roberto Vagner Ribeiro Barbato até o plenário, 

para assumir a Tribuna, a fim de prestar o compromisso, tendo já apresentado 

à Mesa o diploma, bem como a Declaração de Bens. Após proceder a leitura 

de compromisso, o Sr. Presidente convida o empossado Edil Roberto Vagner 

Ribeiro Barbato, para assinar o livro de presença, desejando-lhe feliz exercício 

da vereança, durante o período de afastamento do vereador titular, o Sr. 

Eduardo José Vidoski. Faz uso da palavra o Sr. Roberto Vagner Ribeiro 

Barbato. Ao término, o Presidente solicita e os vereadores Daniel Fernandes 

Barbosa e Olyntho Sequalini Voltarelli acompanham o Edil Roberto Vagner 

Ribeiro Barbato à sua mesa. A seguir, o Sr. Presidente passa a palavra ao 1º 

Secretário, Vereador Maurício Fernandes da Conceição, que procede à leitura 

das matérias destinadas ao Expediente. Processo nº. 1121/18. Prefeitura 

Municipal. Ofício do Senhor Prefeito Municipal, encaminhando cópia do 

Decreto nº 11.273, de 23/05/18. “Ciente”. Processo nº. 2272/18. Prefeitura 

Municipal. Ofício do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando cópia do Balanço 

Financeiro da Prefeitura referente ao mês de abril de 2018. “Às Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2555/18. 

Prefeitura Municipal. Projeto de Lei que "Institui a ajuda de custo aos 

ocupantes dos empregos públicos de fiscal, fiscal tributário e lançador lotados 

no Departamento de Administração da Receita da Secretaria Municipal da 
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Fazenda.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e 

Orçamento”. Processo nº. 2553/18. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki e outros. 

Projeto de Lei que "Institui, no Calendário Oficial de Datas e Eventos do 

Município de São Caetano do Sul, a 'Festa das Nações Esportivas' e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 2554/18. José de Carvalho. Projeto de Decreto 

Legislativo que "Concede título de 'Cidadão Emérito' ao Senhor Roberto 

Leandrini Junior, pelos relevantes serviços prestados ao município.". “Às 

Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processos 

nºs. 2567/18 a 2581/18. Marcel Franco Munhoz. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

realização de estudos e tratativas a fim de que seja incentivada a Coleta 

Seletiva nos edifícios da cidade; a realização de estudos e tratativas visando a 

prioridade no plantio de árvores e plantas nativas da mata atlântica, no Espaço 

Verde Chico Mendes, situado na avenida Fernando Simonsen, 566, bairro São 

José; a realização de estudos e tratativas visando a prioridade no plantio de 

árvores e plantas nativas da mata atlântica, no parque Chiquinho, situado na 

rua Ângelo Aparecido Radim, 90, bairro São José; a realização de estudos e 

tratativas visando a prioridade no plantio de árvores e plantas nativas da mata 

atlântica, no parque Cidade das Crianças, situado na alameda Conde de Porto 

Alegre, 840, bairro Santa Maria; prioridade no plantio de árvores e plantas 

nativas da mata atlântica, no parque Santa Maria (Guaiamú), situado na rua 

General Humberto de Alencar Castelo Branco, 501, bairro Santa Maria; 

prioridade no plantio de árvores e plantas nativas da mata atlântica, no Parque 

Botânico e Escola de Ecologia, situado na rua da Paz, 10, bairro Mauá; 

prioridade no plantio de árvores e plantas nativas da mata atlântica, no Espaço 

de Lazer e Recreação José Agostinho Leal, situado na avenida Tietê, s/n, 

bairro Nova Gerty; prioridade no plantio de árvores e plantas nativas da mata 

atlântica, nas praças e áreas verdes do município; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas notadamente, nas imediações do Espaço Verde 

Chico Mendes, situado na avenida Fernando Simonsen, 566, bairro Cerâmica; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas notadamente, nas 

imediações do parque "Chiquinho", situado na rua Ângelo Aparecido Radim, 

90, bairro São José; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

notadamente, nas imediações do parque Bosque do Povo, situado na estrada 

das Lágrimas, 320, bairro São José; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas notadamente, nas imediações do parque Cidade das 

Crianças, alameda Conde de Porto Alegre, 840, bairro Santa Maria; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas notadamente, nas 

imediações do parque Santa Maria (Guaiamú), situado na rua General 
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Humberto de Alencar Castelo Branco, 501, bairro Santa Maria; determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas notadamente, nas imediações do 

Parque Botânico e escola de ecologia, situado na rua da Paz, 10, bairro Mauá; 

e determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas notadamente, nas 

imediações do Espaço de Lazer e Recreação José Agostinho Leal, situado na 

avenida Tietê, s/n, bairro Nova Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

2583/18 a 2586/18. Sidnei Bezerra da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o envio de 

Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre a realização do censo amostral 

populacional de animais domésticos em São Caetano; incluir no calendário de 

festejos comemorativos ao aniversário da cidade um "projeto de visitação 

guiada aos principais pontos históricos da cidade"; estender a vacinação 

contra a gripe, que inclui H1N1, H3N2 e Influenza 2 aos policiais militares 

que prestam serviço à municipalidade; e incluir no calendário de festejos 

comemorativos ao aniversário da cidade uma "Corrida e Caminhada Intitulada 

- Amo São Caetano". “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2587/18 e 

2588/18. Carlos Humberto Seraphim. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

realização de estudos visando a criação de campanha de esclarecimentos sobre 

a alergia alimentar, seus sintomas, suas consequências, os cuidados a serem 

tomados e as formas de tratamento; e a criação de campanha de prevenção da 

saúde cardiovascular. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2589/18 a 

2591/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o 

recapeamento asfáltico na rua Saldanha da Gama, 226, bairro Nova Gerty; a 

reforma da calçada na rua Amazonas, 682, Centro; e recapeamento asfáltico 

na rua Espírito Santo, cruzamento com rua Curupaiti, bairro Cerâmica. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 2594/18. Maurício Fernandes da Conceição. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a denominação de 

próprio público, preferencialmente uma escola, com o nome da Senhora Sueli 

Veronesi Grec, psicopedagoga, educadora militante na área há mais de 40 

anos, quem na prefeitura tinha paixão em educar. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 2601/18 a 2609/18. Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em todas as ruas do 

bairro Nova Gerty; a completa revitalização do Centro Integrado de Saúde e 

Educação da Terceira Idade (CISE) Francisco Coriolano de Souza, bairro 

Nova Gerty; realizar recapeamento asfáltico em todas as ruas do bairro 

Prosperidade, com atenção especial para aquelas que recebem maior fluxo de 

veículos; a revitalização geral na EMEF Leandro Klein, localizada no bairro 
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Nova Gerty; manutenção geral na EMEI Helena Musumeci, localizada no 

bairro Nova Gerty; manutenção geral na EMEI inês dos ramos, localizada no 

bairro Nova Gerty; revitalização geral no Centro Policlínico Gentil Rstom, 

localizado na avenida Tietê, bairro Nova Gerty; realizar poda e vistoria nas 

árvores das ruas do bairro Nova Gerty; e a completa revitalização do piso, 

jardinagem, manutenção e também substituição dos brinquedos quebrados 

localizados na praça Lucindo Cândido, bairro Nova Gerty. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 2559/18. Eclerson Pio Mielo e outros. Requerimento 

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

ilustríssima Senhora Janice Paulino Cesar, Secretária Municipal de Educação 

e à EMEFM Arquiteto Oscar Niemeyer, pela conquista do 1º lugar no 

"Festival de Tecnologia e Sustentabilidade Greenk Tech Show", nas 

categorias "Melhor Escola Pública" e "Captação de e-Lixo". Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2560/18. Marcel Franco Munhoz. 

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

rondas ostensivas notadamente, nas imediações do Espaço Verde Chico 

Mendes, situado na avenida Fernando Simonsen, bairro Cerâmica. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2561/18. Marcel 

Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º 

BPM-M, visando rondas ostensivas notadamente, nas imediações do parque 

Chiquinho, situado na rua Ângelo Aparecido Radim, 90, bairro São José. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2562/18. 

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

do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas notadamente, nas imediações do 

parque Bosque do Povo, situado na estrada das Lágrimas, 320, bairro Jardim 

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

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

2563/18. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício à 

3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas notadamente, nas imediações 

do parque Cidade das Crianças, situado na alameda Conde de Porto Alegre, 

840, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 2564/18. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando 

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

notadamente, nas imediações do parque Santa Maria (Guaiamú), situado na 

rua General Humberto de Alencar Castelo Branco, 501, bairro Santa Maria. 

Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta 
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encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2565/18. 

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

do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas notadamente, nas imediações do 

Parque Botânico e Escola de Ecologia, situado na rua da Paz, 10, bairro Mauá. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2566/18. 

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

do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas notadamente, nas imediações do 

Espaço de Lazer e Recreação José Agostinho Leal, situado na avenida Tietê, 

s/n, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

Processo nº. 2592/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. 

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

visando verificar um aparelho que se encontra pendurado no poste na rua 

Piratininga, esquina com rua Alegre, bairro Barcelona. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2595/18. Ubiratan Ribeiro 

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

de Congratulações à Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo, pelo 

anúncio da instalação do Hospital Público Municipal Veterinário. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Para declarar voto, faz uso da 

palavra o Vereador Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Processo nº. 2596/18. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício à 

fundação Oswaldo Cruz - fiocruz, visando, após tratativas com o Poder 

Executivo Municipal, trazer para São Caetano do Sul o "Caminhão Ciência 

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

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

2597/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio 

de ofício ao banco itaú s/a visando, após tratativas com o Poder Executivo 

Municipal, trazer para São Caetano do Sul o programa "Bike Itaú". Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2598/18. Eclerson Pio 

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

Congratulações à Senhora Rosa Maria Riera, pela posse na presidência do 

Conselho Diretor do Rotary Club de São Caetano do Sul, para a gestão 2018-

2019, a realizar-se no próximo dia 15. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2599/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 
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Congratulações pelo 1 (um) ano de fundação do hospital São Luiz de São 

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

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

nº. 2600/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando inserção 

em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações ao GCM 3ª classe antonio 

donizete da silva pela retidão na sua conduta frente ao caso. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2610/18. Eclerson Pio Mielo. 

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

rondas ostensivas em toda a extensão das ruas do bairro Nova Gerty. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2478/18. César 

Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício ao Senhor Prefeito 

municipal, visando informações sobre as fotos, anexas, veiculadas 

massivamente nas redes sociais , nas quais funcionários públicos municipais 

do 156, abastecem carros particulares com combustível do qual não sabemos 

a procedência. O Presidente comunica ao Plenário que nesta Sessão resta ao 

presente processo entrar em votação, salientando que a discussão ocorreu na 

15ª Sessão Ordinária. Colocado em votação, fica “Rejeitado, com votos 

favoráveis dos vereadores César Rogério Oliva, Francisco de Macedo 

Bento, Jander Cavalcanti de Lira e Ubiratan Ribeiro Figueiredo.” Para 

declarar voto, fazem uso da palavra os vereadores César Rogério Oliva, 

Anacleto Campanella Junior e Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Processo nº. 

2593/18. Jander Cavalcanti de Lira. Requerimento solicitando envio de ofício 

à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - SESURB, visando informações 

sobre os serviços prestados pela Empresa Brasiluz Eletrificação e Eletrônica 

Ltda. Colocado em discussão, fazem uso da palavra os Vereadores Jander 

Cavalcanti de Lira e Anacleto Campanella Junior. Ninguém mais desejando 

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

palavra o Vereador Jander Cavalcanti de Lira. Colocado em votação, fica 

"Pendente Votação". Processo nº. 2582/18. Marcos Sergio Gonçalves 

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

Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor Silvio Lulucki Gimenez. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Em virtude do voto de 

profundo pesar, o Senhor Presidente solicita que se dedique um minuto de 

silêncio. Assim é procedido. Esgotadas as matérias do Expediente, e em 

cumprimento ao disposto nas resoluções nº 538, de 12 de novembro de 1965, 

e 831, de 22 de setembro de 1993, o Sr. Presidente convida o Edil Caio 

Eduardo Kin Jesus Funaki para, em nome do Legislativo, fazer uso da palavra 
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a fim de saudar a data de “05 de Junho”, alusiva ao “Dia Internacional do 

Meio Ambiente”. Assim é procedido. Em seguida, passa-se à fase de 

Explicação Pessoal. O Sr. Presidente procede à chamada nominal alfabética 

dos Srs. Vereadores. Fazem uso da palavra os Nobres Edis: Anacleto 

Campanella Junior, César Rogério Oliva, Edison Roberto Parra, Jander 

Cavalcanti de Lira, Marcos Sergio Gonçalves Fontes e Olyntho Sequalini 

Voltarelli. Ninguém mais desejando fazer o uso da palavra, é esgotada a fase 

de Explicação Pessoal. Passa-se à fase da Ordem do Dia. O 1º Secretário 

procede a leitura da Ordem do Dia. Item I - Processo nº 2187/18. Prefeitura 

Municipal. 2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a conceder o uso de bem público ao Centro Espírita 

Antoninho da Rocha Marmo para suas instalações e dá outras providências”. 

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

de Finanças e Orçamento, favorável. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado em 2º Turno”. “Publique-se.” Para declarar voto, faz uso da 

palavra o Vereador Olyntho Sequalini Voltarelli. Item II - Processo nº 

4268/17. Edison Roberto Parra. 2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que 

“Institui no Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município de São 

Caetano do Sul, o ‘Dia da Conscientização sobre a Fibromialgia’ e dá outras 

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

da Comissão de Finanças e Orçamento, favorável. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado em 2º Turno”. “Publique-se.” Item III - Processo 

nº 5166/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. 2ª Discussão e 

Votação do Projeto de Lei que “Altera o artigo 2º da Lei nº 3.912, de 30 de 

junho de 2000, que ‘Institui o “Projeto Integração Escola-Comunidade”, na 

Rede Municipal de Ensino no Município de São Caetano do Sul e dá outras 

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

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

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

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

IV - Processo nº 1412/18. Eclerson Pio Mielo. Discussão e Votação Únicas 

do Parecer da Comissão de Justiça e Redação, opinando pela 

inconstitucionalidade do Projeto de Lei que “Altera a denominação da Rua 

João Pessoa para Rua Samuel Klein, no trecho compreendido entre a Avenida 

Conde Francisco Matarazzo e Rua Amazonas.”.  O Sr. Presidente comunica 

ao Plenário que se encontra na Mesa, pedido de arquivamento, efetuado pelo 

autor do Projeto de Lei. Colocado em discussão e ninguém desejando fazer 

uso da palavra, é esta encerrada. Colocado em votação o pedido de 
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arquivamento, fica “Aprovado”. “Arquive-se.” Item V - Processo nº 

2404/18. Vereadores. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Emenda à Lei 

Orgânica do Município que “Altera a redação do § 2º do artigo 18 da Lei 

Orgânica do Município de São Caetano do Sul e dá outras providências”. 

Parecer da Comissão de Justiça e Redação, favorável. O Senhor Presidente 

esclarece ao Plenário que, tratando-se de Projeto de Emenda à Lei Orgânica, 

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 1º Secretário faz a chamada nominal dos vereadores. Encerrada a votação, 

com 17 (dezessete) votos “SIM” e 02 (dois) votos “NÃO”, fica “Aprovado 

1º Turno”. Para declarar voto, fazem uso da palavra os vereadores Edison 

Roberto Parra e Marcel Franco Munhoz. Item VI - Processo nº 1388/18. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Discussão e Votação Únicas do Projeto de 

Decreto Legislativo que “Concede título de ‘Cidadão Emérito’ ao Padre 

Alexandre Costa Santos, 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 19 (dezenove) votos “SIM”, fica “Aprovado”. 

“Publique-se”. Esgotados os motivos que nortearam a presente convocação, 

o Sr. Presidente declara, às dezenove horas e quinze 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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