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ATA DA 30ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 2ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE SÃO CAETANO DO SUL, REALIZADA 

NO PLENÁRIO DOS AUTONOMISTAS, 

AOS DEZESSEIS DIAS DO MÊS DE 

OUTUBRO DO ANO DE DOIS MIL E 

DEZOITO. 

 

 

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 29ª Sessão Ordinária 

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. 0831/08. Prefeitura Municipal. Ofício do Sr. Prefeito 

Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 11.338, de 29/09/18. “Ciente”. 

Processo nº. 1121/18. Prefeitura Municipal. Ofício do Sr. Prefeito Municipal, 

encaminhando cópia do Decreto n º 11.339, de 01/10/18. “Ciente”. Processo 

nº. 5217/18. Prefeitura Municipal. Ofício do Sr. Prefeito Municipal, 

encaminhando cópia do Decreto n º 11.340, de 02/10/18. “Ciente”. Processo 

nº. 5147/18. Prefeitura Municipal. Projeto de Lei que "Autoriza o município de 

São Caetano do Sul a contratar com a Agência de Fomento do Estado de São 

Paulo - Desenvolve SP, operação de crédito com outorga de garantia e dá outras 

providências (iluminação).". “Às Comissões de Justiça e Redação e de 

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 5148/18. Prefeitura Municipal. Projeto 

de Lei que "Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operação de 

crédito junto à Caixa Econômica Federal, no âmbito do programa FINISA - 

Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento, na modalidade apoio 

financeiro destinado a aplicação em despesa de capital e a oferecer garantias e 

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

e Orçamento”. Processo nº. 5149/18. Prefeitura Municipal. Projeto de Lei que 

"Altera o caput do art. 7º da Lei Municipal nº 5.628, de 19 de abril de 2018 que 

dispõe sobre a permissão para o exercício do comércio ambulante nas vias e 

logradouros públicos do município de São Caetano do Sul e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 5222/18. Prefeitura Municipal. Projeto de Lei 

complementar que "Altera o art. 25 e as alíquotas das atividades 8.01, 8.02 3 

15.01 do Anexo I, ambos da Lei Complementar Municipal nº. 07 de 28 de 

setembro de 2017, e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e 
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Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 5211/18. Eclerson Pio 

Mielo. Projeto de Lei que "Institui a obrigatoriedade da inclusão da Língua 

Brasileira de Sinais - LIBRAS, no currículo escolar da Rede Municipal de 

Ensino de São Caetano do Sul e dá outras providências.". “Às Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 5223/18. Sueli 

Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Projeto de Lei que "Institui, no 

Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município de São Caetano do Sul, a 

'Semana de Conscientização sobre o Respeito à Diversidade Sexual e de 

Gênero' e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de 

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 5224/18. Sueli Aparecida Nogueira 

Ferreira da Silva. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a inclusão de artistas e 

modelos negros nos filmes e peças publicitárias encomendadas pela Prefeitura 

do Município de São Caetano do Sul e por empresas instaladas no município.". 

“Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo 

nº. 5235/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Projeto de Lei que 

"Altera a redação do artigo 2º da Lei nº 3.850, de 19 de novembro de 1999, que 

proíbe o comércio de carne previamente moída no município de São Caetano 

do Sul e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de 

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 5240/18. Marcos Sergio Gonçalves 

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

do Município de São Caetano do Sul, a 'Semana Escola Sem Violência' e dá 

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

Orçamento”. Processo nº. 5212/18. Marcel Franco Munhoz. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando a instalação de semáforos sonoros para 

deficientes visuais nas vias públicas de grande circulação do município. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5213/18 a 5216/18. Adauto Osvaldo 

Reggiani. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a realização de um comunicado, destinado aos 

munícipes proprietários de imóveis situados em São Caetano do Sul, por meio 

de um aviso anexo à conta de água, visando alertar sobre a importância de fixar 

o número de sua residência na fachada externa do imóvel, de maneira que fique 

totalmente visível; a alteração da Lei nº 4.831/09, alterada pela Lei nº 4.860/10 

e regulamentada pelos decretos nºs 10.048/10 e 10.050/10, conhecida como Lei 

Cidade Limpa; a implantação do "programa permanente de desburocratização" 

para o fim de detectar e abolir entraves que dificultam ou atrasam o acesso da 

população a qualquer tipo de serviço prestado pela Administração Municipal; 

e contatos com a CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos e 

Petrobras, visando a duplicação da ponte rua Felippo Roveri Camarão sobre a 

via férrea. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 5219/18. Adauto Osvaldo 

Reggiani. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando em conjunto 
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com a Secretaria Municipal de Educação - SEEDUC que procedam com 

estudos de viabilidade para que as campanhas de vacinação sejam realizadas 

prioritariamente no ambiente escolar, onde será possível a cobertura da maioria 

das crianças alvos de cada campanha, ficando as UBS para vacinação das 

crianças que não frequentam os estabelecimentos de ensino no município. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5225/18 a 5232/18. Sueli Aparecida 

Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: que se faça cumprir a 

Lei nº 4.042 de 18 de março de 2002, que instituiu o "Serviço de Biblioteca 

Circulante, para atender pessoas portadoras de deficiência e pessoas idosas com 

dificuldade de locomoção"; que se faça cumprir a Lei nº 4.126 de 22 de abril 

de 2003, que "instituiu no âmbito da rede municipal de saúde, Serviço de 

Prevenção ao Câncer de Pulmão"; que se faça cumprir a Lei nº 4.083 de 27 de 

fevereiro de 2002, que "Dispõe sobre a inclusão no Calendário Oficial do 

Município, a Semana da Mulher"; estudos jurídicos objetivando a alteração da 

Lei 4.643 de 21 de maio de 2008 que dispõe sobre a criação da Coordenadoria 

de Políticas Públicas para a Mulher e para a Igualdade Racial da Prefeitura do 

município de São Caetano do Sul; que se faça cumprir a Lei nº 3.753 de 15 de 

dezembro de 1998, que "Estabelece a obrigatoriedade de afixação de placa com 

as informações sobre o estatuto da criança e do adolescente nos 

estabelecimentos que estipula"; que se faça cumprir a Lei nº 3.796 de 17 de 

maio de 1999, que "instituiu a Semana de Prevenção ao Alcoolismo"; que se 

faça cumprir a Lei nº 4.024 de 23 de novembro de 2001, que "instituiu a 

Campanha de Orientação e Prevenção a Gravidez Precoce e as Doenças 

Sexualmente Transmissíveis nas escolas municipais e estaduais no ensino 

médio e fundamental"; e que se faça cumprir a Lei nº 4.254 de 13 de outubro 

de 2004, que "instituiu a Campanha de Prevenção e Combate à Violência nas 

escolas da rede municipal de ensino". “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

5234/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando a manutenção e reposição do botão de vasão de 

água na rua Ivaí, 181, bica Ivaí, bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 5236/18. Moacir Luiz Gomes Rubira. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando mudança do ponto de ônibus em frente ao nº 

3320 para o nº 3500 da avenida Presidente Kennedy, bairro Boa Vista. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5241/18 a 5245/18. Eduardo José Vidoski. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: denominar "Giuseppe Peppe", o Centro Integrado de Saúde 

e Educação da Terceira Idade - CISE, previsto para o bairro Fundação; o 

recapeamento asfáltico na rua Amazonas, altura do número 1611, bairro 

Oswaldo Cruz; o recapeamento asfáltico na rua Amazonas, confluência com a 
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rua Silvia, bairro Nova Gerty; a instalação de uma rotatória na rua Silvia, 

cruzamento com a rua Henrica Grigoletto Rizzo, bairro Santa Maria; e o 

recapeamento asfáltico na rua Rio Grande do Sul, confluência com avenida 

Goiás, bairro Santo Antônio. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 5247/18. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando com brevidade, objetivando que sejam instaladas lixeiras 

removíveis e a completa desratização na rua São Sebastião, bairro Mauá. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5249/18 e 5250/18. Marcel Franco Munhoz. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a implantação de mão única de direção na rua Antonieta, no 

trecho entre as ruas Silvia e Maria - bairro Boa Vista; e medidas de incentivo à 

doação de sangue no município. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 5252/18. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre a política 

de prevenção à violência contra educadores e dá outras providências". “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5254/18 e 5255/18. Eclerson Pio Mielo. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: instalação de lombada no cruzamento da avenida Tietê com 

a avenida Lions Club - bairro Nova Gerty; e criar espaço reservado para 

entretenimento no Hospital Municipal Infantil Márcia Braido, localizado na rua 

São Paulo, nº 1840 - bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

5257/18 a 5265/18. Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a elaboração 

de estudos visando implantar o tratamento de Acupuntura nas Unidades Básicas 

de Saúde do município; a reforma e revitalização nas instalações da EMEI José 

Auricchio, localizada na rua Santa Rosa, 79, bairro Santa Paula; realizar a 

reforma e revitalização nas instalações da EMEI José Corona, localizada na rua 

Mogi Guassu, 80, bairro Olímpico; a reforma e revitalização da praça 

localizada em frente a EMEF Padre Luiz Capra, localizado na rua Bush nº 42 - 

bairro Nova Gerty; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em 

toda a extensão da rua Alegre e da rua Piratininga - bairro Barcelona; 

determinar a mão única de direção na rua Ângela - bairro Nova Gerty; a 

repintura da sinalização de solo, pintura de faixas de carga e descarga, em toda 

extensão da rua Perrella - bairro Fundação; proceder a manutenção da 

iluminação do terminal ferroviário Nicolau Delic, localizado na rua Serafim 

Constantino - Centro; e realizar a reforma e revitalização nas instalações da 

EMEI José Ferrari, localizada na rua Paraíba, 646, Centro. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 5233/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. 

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

visando que seja feita a manutenção e o fechamento do portão do terreno 
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existente na rua Padre Manoel da Nóbrega, bairro São José. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5238/18. Edison Roberto Parra. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações aos Pastores Marcos Roberto Dias e Marta Dias, pelos 8 anos 

de pastoreio a frente da Igreja Evangélica Assembléia de Deus - Ministério de 

Madureira em São Caetano do Sul. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 5239/18. MARCOS SERGIO GONCALVES FONTES e outros. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações a todos os médicos e médicas atuantes em São Caetano do Sul 

extensivo a todos que atuam no território nacional pelo dia 18 de outubro 

denominado o dia do médico. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 5248/18. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações à Secretária da 

Educação Janice Paulino César, pela adoção de estratégias pedagógicas de 

incentivo à prática da leitura nas escolas da Rede Municipal de Ensino de São 

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

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

5253/18. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações à Senhora Vanny Rampazzo Ferreira - 

Professora da EMEI Octávio Tegão, pela justa homenagem como representante 

na profissão de educador. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 5256/18. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de 

ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas em toda a extensão da 

rua Alegre e da rua Piratininga, bairro Barcelona. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 5171/18. Jander Cavalcanti de Lira. 

Requerimento solicitando envio de ofício à Universidade Municipal de São 

Caetano do Sul - USCS, visando informações sobre a utilização de recursos 

públicos nas viagens do Magnífico Reitor da USCS. O Sr. Presidente comunica 

ao plenário que, tendo sido a discussão realizada na 29ª Sessão Ordinária, 

restou para esta Sessão Ordinária a votação. Para encaminhar a votação, faz uso 

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

“Rejeitada, com votos favoráveis dos vereadores: César Rogério Oliva, 

Francisco de Macedo Bento, Jander Cavalcanti de Lira e Ubiratan Ribeiro 

Figueiredo. Para declarar voto, faz uso da palavra o Vereador César Rogério 

Oliva. Processo nº. 5237/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento 
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solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo 

falecimento do estimado jornalista e radialista Cândido Gil Gomes. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Em razão dos votos de profundo 

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

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. Vereadores. Faz uso da palavra o Nobre Edil: César Rogério Oliva. O 

Sr. Presidente solicita e o Vereador Maurício Fernandes da Conceição assume 

a presidência da Mesa, que procede à chamada nominal alfabética dos Srs. 

Vereadores. Faz uso da palavra o Nobre Edil: Daniel Fernandes Barbosa. O 

Vereador Eclerson Pio Mielo reassume a presidência da Mesa. O Sr. Presidente 

solicita e o Vereador Moacir Luiz Gomes Rubira assume a presidência da Mesa, 

que procede à chamada nominal alfabética dos Srs. Vereadores. Fazem uso da 

palavra os Nobres Edis: Eclerson Pio Mielo, Edison Roberto Parra e Marcos 

Sergio Gonçalves Fontes. O Sr. Presidente solicita e o Vereador Maurício 

Fernandes da Conceição assume a presidência da Mesa, que procede à chamada 

nominal alfabética dos Srs. Vereadores. Ninguém mais desejando fazer o uso 

da palavra, é esgotada a fase de Explicação Pessoal. O Sr. Presidente reassume 

a presidência da Mesa. Passa-se à fase da Ordem do Dia. O 1º Secretário 

procede a leitura da Ordem do Dia. Item I - Processo nº 4921/18. Prefeitura 

Municipal. 2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui o Programa 

‘Leite é Vida’ do 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. O Sr. Presidente comunica ao Plenário que 

para o referido projeto, encontram-se na Mesa 02 (duas) Emendas e que a 

discussão e a votação serão realizadas sem prejuízo das emendas. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado, sem prejuízo das emendas”. O Edil Anacleto 

Campanella Junior solicita que a leitura das Emendas seja dispensada, que a 

discussão seja feita em conjunto e que a votação das emendas ocorra em 

separado. Colocado em votação, o pedido da dispensa da leitura das Emendas, 

a discussão em conjunto e a votação das emendas em separado, fica 

“Aprovado”. Colocadas as Emendas em discussão, faz uso da palavra o 

Vereador Jander Cavalcanti de Lira. Ninguém mais desejando fazer uso da 

palavra, é esta encerrada. Para encaminhar a votação, fazem uso da palavra os 

vereadores Anacleto Campanella Junior, César Rogério Oliva e Jander 

Cavalcanti de Lira. O Sr. Presidente solicita e o Vereador Maurício Fernandes 

da Conceição assume a presidência da Mesa. Para encaminhar a votação, faz 

uso da palavra o Vereador Eclerson Pio Mielo, que em seguida reassume a 
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presidência da Mesa. Colocada em votação a Emenda E-1, fica “Rejeitada, 

com votos favoráveis dos vereadores: César Rogério Oliva, Francisco de 

Macedo Bento, Jander Cavalcanti de Lira e Ubiratan Ribeiro Figueiredo. 

Colocada em votação a Emenda E-2, fica “Rejeitada, com votos favoráveis 

dos vereadores: César Rogério Oliva, Francisco de Macedo Bento, Jander 

Cavalcanti de Lira e Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Tendo as Emendas sido 

todas rejeitadas, o Sr. Presidente solicita que “Publique-se o Projeto em sua 

forma original”. Para declarar voto, fazem uso da palavra os vereadores: 

Jander Cavalcanti de Lira e César Rogério Oliva. Item II - Processo nº 0101/18 

Carlos Humberto Seraphim. 2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que 

“Dispõe sobre a proibição de depósito de qualquer espécie de lixo em área não 

destinada a depósito ou coleta, no âmbito do 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 III - Processo nº 0420/18. Eduardo José Vidoski e Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. 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 de Prevenção e Conscientização sobre a Síndrome da Morte Súbita Infantil 

– SMSI’ 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 5645/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da 

Silva. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Altera a redação da 

ementa e do art. 1º da Lei nº 2.349, de 13 de agosto de 1976, que ‘Institui o 

“Dia do Lions Clube” no Município’ 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 1º 

Turno”. Item V - Processo nº 5865/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

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

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

direito do cidadão optar por advertência ao invés de pagamento da multa de 

trânsito, constante no artigo 267 do Código de Trânsito Brasileiro, aplicada pelo 

Município, na forma que menciona e dá outras providências”. Colocado em 

discussão, o autor, Vereador Marcos Sergio Gonçalves Fontes pede o 

arquivamento do Projeto de Lei. Ninguém mais desejando fazer uso da palavra, 

é esta encerrada. Colocado em votação, o pedido de arquivamento do Projeto 
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de Lei fica “Aprovado”. “Arquive-se”. Item VI - Processo nº 6393/17. 

Sidnei Bezerra da Silva. Discussão e Votação Únicas do Parecer da Comissão 

de Justiça e Redação, opinando pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei 

que “Dispõe sobre a assistência com cão-guia às pessoas com deficiência 

visual, no Município de São Caetano do Sul e dá outras providências”. 

Colocado em discussão, o autor, Vereador Sidnei Bezerra da Silva pede o 

arquivamento do Projeto de Lei. Ninguém mais desejando fazer uso da palavra, 

é esta encerrada. Colocado em votação, o pedido de arquivamento do Projeto 

de Lei fica “Aprovado”. “Arquive-se”. Item VII - Processo nº 6981/17. 

César Rogério Oliva. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Altera a 

redação do artigo 9º da Lei nº 410, de 14 de janeiro de 1954, que ‘Dispõe sobre 

a proibição de ruídos ou sons excessivos e evitáveis que possam perturbar o 

sossego público’, incluído pela Lei nº 4.091, de 24 de setembro de 2002 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 1º Turno”. Item VIII - Processo nº 5162/18. 

Carlos Humberto Seraphim. Discussão e Votação Únicas do Projeto de 

Resolução que “Concede licença ao Vereador Carlos Humberto Seraphim, para 

tratar de assuntos particulares, pelo prazo de 30 (trinta) dias, no período de 1 a 

30 de novembro de 2018 e dá outras providências”. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. “Publique-se”. O Sr. Presidente solicita que seja feita a 

convocação do respectivo suplente. Esgotados os motivos que nortearam a 

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

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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