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ATA DA 37ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª LEGISLATURA, 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO 

DO SUL, REALIZADA NO PLENÁRIO DOS 

AUTONOMISTAS, AOS VINTE E UM DIAS DO 

MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E 

DEZESSETE. 

 

 

Às dezessete horas e cinquenta e seis 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. As Atas da 36ª Sessão Ordinária, da 

23ª e 24ª Sessão Extraordinária são “Aprovadas”. A seguir, passa a palavra ao 1º 

Secretário, Vereador Maurício Fernandes da Conceição, para proceder à leitura das 

matérias destinadas ao Expediente. Para fazer um comunicado relevante, faz uso da 

palavra o Vereador Jander Cavalcanti de Lira. Logo após, o 1º Secretário que 

procede à leitura das matérias destinadas ao Expediente: Processo nº. 1261/17. 

Diretoria de Orçamento e Finanças. Ofício do Senhor Diretor de Orçamento e 

Finanças, encaminhando as peças constituídas do Balanço Financeiro e Patrimonial 

desta Edilidade, bem como, o Balancete das Despesas Simplificado com o 

Detalhamento das Fichas por Sub Elemento da Despesa e a Demonstração das 

Variações Patrimoniais Relativos ao mês de outubro de 2017. “À Comissão de 

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0717/07. Prefeitura Municipal. Ofício do 

Senhor Prefeito Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 11.208, de 08/11/17. 

“Ciente”. Processo nº. 0606/17. Prefeitura Municipal. Ofícios do Senhor Prefeito 

Municipal, encaminhando cópias dos Decretos: nº 11.207, de 07/11/17; nº 11.209, 

de 09/11/17; nº 11.210, de 10/11/17. “Ciente”. Processo nº. 6521/17. Mesa 

Diretora. Ofício do Senhor Prefeito Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 

11.211, de 14/11/17. “Ciente”. Processo nº. 7641/17. Prefeitura Municipal. Projeto 

de Lei que "Acrescenta o art. 48-A na Lei nº 4.520, de 11 de julho de 2007, que 

dispõe sobre as normas gerais de construção, administração pública ou particular e 

fiscalização de cemitérios no município de São Caetano do Sul e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 7830/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. 

Projeto de Lei que "Altera a redação da ementa e do artigo 1º da Lei nº 4.191, de 08 

de dezembro de 2003, que instituiu a 'semana Municipal de Orientação e Prevenção 

Dentária às Famílias Carentes', e dá outras providências.". “Às Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 7854/17. 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 da 
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Conscientização Cívica, Cultural e Política', e dá outras providências.". “Às 

Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 

7855/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Projeto de Lei que "Altera a 

redação da ementa e acrescenta parágrafo único ao artigo 1º da Lei n° 4.134, de 06 

de maio de 2003, que instituiu o 'Dia Municipal do Desarmamento Infantil' em São 

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

de Finanças e Orçamento”. Processos nºs. 7723/17 a 7725/17. Olyntho Sequalini 

Voltarelli. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a revitalização do passeio público na rua Jayme da 

Costa Patrão, praça Luiz Tortorello, bairro Santo Antônio; a poda dos arbustos que 

estão em torno das árvores na rua Jayme da Costa Patrão, praça Luiz Tortorello, 

bairro Santo Antônio; e o conserto do buraco no passeio público no rua Nelly 

Pellegrino, oposto ao nº 307, bairro Nova Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. Processo 

nº. 7733/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicação ao Senhor Prefeito 

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

criar a “Academia ao Ar Livre” na praça Nipo-Brasileira, localizada na avenida 

Nelson Braido com a rua 1º de Maio, no bairro São José. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 7734/17 a 7791/17. Marcel Franco Munhoz. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas notadamente, com uso de 

bicicletas, no Espaço Verde Chico Mendes, situado na avenida Fernando Simonsen, 

566, bairro São José; a realização de ações de prevenção e combate ao mosquito 

Aedes aegypti, transmissor da dengue, febre chikungunya e zika vírus; a colocação 

de lixeiras antivandalismo, para a coleta de resíduos orgânicos, em toda a extensão 

da avenida Guido Aliberti, bairro Santo Antônio; a colocação de lixeiras 

antivandalismo, para a coleta de resíduos orgânicos, em toda a extensão da avenida 

Goiás, bairro Santo Antônio; a colocação de lixeiras antivandalismo, para a coleta 

de resíduos orgânicos, em toda a extensão da rua Pedro José Lorenzini, bairro Santo 

Antônio; a colocação de lixeiras antivandalismo, para a coleta de resíduos orgânicos, 

em toda a extensão da rua Joaquim Nabuco, bairro Santo Antônio; a colocação de 

lixeiras antivandalismo, para a coleta de resíduos orgânicos, em toda a extensão da 

rua Jayme da Costa Patrão, bairro Santo Antônio; a colocação de lixeiras 

antivandalismo, para a coleta de resíduos orgânicos, em toda a extensão da rua 

Monte Alegre, bairro Santo Antônio; a colocação de lixeiras antivandalismo, para a 

coleta de resíduos orgânicos, em toda a extensão da rua Conceição, bairro Santo 

Antônio; a colocação de lixeiras antivandalismo, para a coleta de resíduos orgânicos, 

em toda a extensão da rua José Ferrari, bairro Santo Antônio; a colocação de lixeiras 

antivandalismo, para a coleta de resíduos orgânicos, em toda a extensão da rua 

Archinto Ferrari, bairro Santo Antônio; a colocação de lixeiras antivandalismo, para 

a coleta de resíduos orgânicos, em toda a extensão da rua Piauí, bairro Santo 
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Antônio; a colocação de lixeiras antivandalismo, para a coleta de resíduos orgânicos, 

em toda a extensão da rua Rafael Correa Sampaio, bairro Santo Antônio; a colocação 

de lixeiras antivandalismo, para a coleta de resíduos orgânicos, em toda a extensão 

da rua Machado de Assis, bairro Santo Antônio; a colocação de lixeiras 

antivandalismo, para a coleta de resíduos orgânicos, em toda a extensão da rua 

Clemente Ferreira, bairro Santo Antônio; a colocação de lixeiras antivandalismo, 

para a coleta de resíduos orgânicos, em toda a extensão da rua José de Alencar, bairro 

Santo Antônio; a colocação de lixeiras antivandalismo, para a coleta de resíduos 

orgânicos, em toda a extensão da rua Rui Barbosa, bairro Santo Antônio; a colocação 

de lixeiras antivandalismo, para a coleta de resíduos orgânicos, em toda a extensão 

da rua Maranhão, bairro Santo Antônio; a colocação de lixeiras antivandalismo, para 

a coleta de resíduos orgânicos, em toda a extensão da rua Olavo Bilac, bairro Santo 

Antônio; a colocação de lixeiras antivandalismo, para a coleta de resíduos orgânicos, 

em toda a extensão da rua São Paulo, bairro Santo Antônio; a colocação de lixeiras 

antivandalismo, para a coleta de resíduos orgânicos, em toda a extensão da rua 

Amazonas, bairro Santo Antônio; a colocação de lixeiras antivandalismo, para a 

coleta de resíduos orgânicos, em toda a extensão da rua José Benedetti, bairro Santo 

Antônio; a colocação de lixeiras antivandalismo, para a coleta de resíduos orgânicos, 

em toda a extensão da rua Rio Grande do Sul, bairro Santo Antônio; a colocação de 

lixeiras antivandalismo, para a coleta de resíduos orgânicos, em toda a extensão da 

rua Espírito Santo, bairro Santo Antônio; a colocação de lixeiras antivandalismo, 

para a coleta de resíduos orgânicos, em toda a extensão da avenida Senador Roberto 

Simonsen, bairro Santo Antônio; a colocação de lixeiras antivandalismo, para a 

coleta de resíduos orgânicos, em toda a extensão da rua Major Carlos Del Prete, 

bairro Santo Antônio; a colocação de lixeiras antivandalismo, para a coleta de 

resíduos orgânicos, em toda a extensão da rua Caetano Nobile, bairro Santo Antônio; 

a colocação de lixeiras antivandalismo, para a coleta de resíduos orgânicos, em toda 

a extensão da rua Dr. Mário Freire, bairro Santo Antônio; a colocação de lixeiras 

antivandalismo, para a coleta de resíduos orgânicos, em toda a extensão da rua 

Margarida, bairro Santo Antônio; a colocação de lixeiras antivandalismo, para a 

coleta de resíduos orgânicos, em toda a extensão da rua São Jorge, bairro Santo 

Antônio; a colocação de lixeiras antivandalismo, para a coleta de resíduos 

recicláveis, em toda a extensão da rua Monte Alegre, bairro Santo Antônio; a 

colocação de lixeiras antivandalismo, para a coleta de resíduos recicláveis, em toda 

a extensão da avenida Guido Aliberti, bairro Santo Antônio; a colocação de lixeiras 

antivandalismo, para a coleta de resíduos recicláveis, em toda a extensão da avenida 

Goiás, bairro Santo Antônio; a colocação de lixeiras antivandalismo, para a coleta 

de resíduos recicláveis, em toda a extensão da rua Pedro José Lorenzini, bairro Santo 

Antônio; a colocação de lixeiras antivandalismo, para a coleta de resíduos 

recicláveis, em toda a extensão da rua Joaquim Nabuco, bairro Santo Antônio; a 
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colocação de lixeiras antivandalismo, para a coleta de resíduos recicláveis, em toda 

a extensão da rua Jayme da Costa Patrão, bairro Santo Antônio; a colocação de 

lixeiras antivandalismo, para a coleta de resíduos recicláveis, em toda a extensão da 

rua Conceição, bairro Santo Antônio; a colocação de lixeiras antivandalismo, para a 

coleta de resíduos recicláveis, em toda a extensão da rua José Ferrari, bairro Santo 

Antônio; a colocação de lixeiras antivandalismo, para a coleta de resíduos 

recicláveis, em toda a extensão da rua Archinto Ferrari, bairro Santo Antônio; a 

colocação de lixeiras antivandalismo, para a coleta de resíduos recicláveis, em toda 

a extensão da rua Piauí, bairro Santo Antônio; a colocação de lixeiras 

antivandalismo, para a coleta de resíduos recicláveis, em toda a extensão da rua 

Rafael Correa Sampaio, bairro Santo Antônio; a colocação de lixeiras 

antivandalismo, para a coleta de resíduos recicláveis, em toda a extensão da rua 

Machado de Assis, bairro Santo Antônio; a colocação de lixeiras antivandalismo, 

para a coleta de resíduos recicláveis, em toda a extensão da rua Clemente Ferreira, 

bairro Santo Antônio; a colocação de lixeiras antivandalismo, para a coleta de 

resíduos recicláveis, em toda a extensão da rua José de Alencar, bairro Santo 

Antônio; a colocação de lixeiras antivandalismo, para a coleta de resíduos 

recicláveis, em toda a extensão da rua Rui Barbosa, bairro Santo Antônio; a 

colocação de lixeiras antivandalismo, para a coleta de resíduos recicláveis, em toda 

a extensão da rua Maranhão, bairro Santo Antônio; a colocação de lixeiras 

antivandalismo, para a coleta de resíduos recicláveis, em toda a extensão da rua 

Olavo Bilac, bairro Santo Antônio; a colocação de lixeiras antivandalismo, para a 

coleta de resíduos recicláveis, em toda a extensão da rua São Paulo, bairro Santo 

Antônio; a colocação de lixeiras antivandalismo, para a coleta de resíduos 

recicláveis, em toda a extensão da rua Amazonas, bairro Santo Antônio; a colocação 

de lixeiras antivandalismo, para a coleta de resíduos recicláveis, em toda a extensão 

da rua José Benedetti, bairro Santo Antônio; a colocação de lixeiras antivandalismo, 

para a coleta de resíduos recicláveis, em toda a extensão da rua Rio Grande do Sul, 

bairro Santo Antônio; a colocação de lixeiras antivandalismo, para a coleta de 

resíduos recicláveis, em toda a extensão da rua Espírito Santo, bairro Santo Antônio; 

a colocação de lixeiras antivandalismo, para a coleta de resíduos recicláveis, em toda 

a extensão da avenida Senador Roberto Simonsen, bairro Santo Antônio; a colocação 

de lixeiras antivandalismo, para a coleta de resíduos recicláveis, em toda a extensão 

da rua Major Carlos Del Prete, bairro Santo Antônio; a colocação de lixeiras 

antivandalismo, para a coleta de resíduos recicláveis, em toda a extensão da rua 

Caetano Nobile, bairro Santo Antônio; a colocação de lixeiras antivandalismo, para 

a coleta de resíduos recicláveis, em toda a extensão da rua Dr. Mário Freire, bairro 

Santo Antônio; a colocação de lixeiras antivandalismo, para a coleta de resíduos 

recicláveis, em toda a extensão da rua Margarida, bairro Santo Antônio; e a 

colocação de lixeiras antivandalismo, para a coleta de resíduos recicláveis, em toda 
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a extensão da rua São Jorge, bairro Santo Antônio. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 7816/17 a 7818/17. César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o reparo 

na iluminação pública na rua Conselheiro Lafayette, CECAPE, bairro Santa Paula; 

a reposição das lixeiras quebradas na rua Visconde de Inhaúma, em toda extensão, 

bairro Oswaldo Cruz; e a reforma na avenida Guido Aliberti, 1713, Tiro de Guerra 

de São Caetano do Sul, bairro Santo Antônio. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

7819/17 a 7821/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: implantar na 

cidade o aplicativo denominado "Tecla SAMU"; criar ícone na página virtual da 

Prefeitura Municipal dispondo e informando sobre vagas de estacionamento para 

veículos de pessoas com deficiência e ou idosos; e a poda de galhos de árvore, 

plantada que está à rua Ribeirão Preto, altura do número 444, bairro Olímpico. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 7822/17 e 7823/17. Sueli Aparecida Nogueira 

Ferreira 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 elaboração de um projeto "Minha Calçada, Eu Curto Eu Cuido" no município 

de São Caetano do Sul; e o conserto dos brinquedos na praça dos Imigrantes, bairro 

Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 7825/17. Marcos Sergio Gonçalves 

Fontes. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando o envio de Projeto de 

Lei a esta Edilidade, versando sobre a criação do "Acervo Virtual Municipal", um 

aplicativo contendo um acervo virtual de obras de domínio público e dá outras 

providências. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 7826/17. Sueli Aparecida 

Nogueira Ferreira da Silva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a 

implantação do programa "Bueiro Inteligente" como forma de prevenção às 

enchentes no município de São Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 7831/17 a 7852/17. Francisco de Macedo Bento. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: revitalizar a 

pintura das guias das calçadas em todos os bairros de São Caetano do Sul; a repintura 

e colocação de placa indicando vaga exclusiva para pessoas com necessidades 

especiais, na rua das Pérolas, 181, bairro Prosperidade; a instalação de lixeiras em 

todo o bairro Cerâmica; a instalação de lixeiras em todo o bairro Boa Vista; a 

instalação de lixeiras em todo o bairro Barcelona; a instalação de lixeiras em toda a 

rua Visconde de Inhaúma, bairro Oswaldo Cruz; a instalação de lixeiras em todo o 

bairro Fundação; a instalação de lixeiras em todo o bairro Jardim São Caetano; a 

instalação de lixeiras em todo o bairro Fundação; a instalação de lixeiras em todo o 

bairro Mauá; a instalação de lixeiras em todo o bairro Olímpico; a instalação de 

lixeiras em todo o bairro Nova Gerty; a instalação de lixeiras em todo o bairro 

Prosperidade; a instalação de lixeiras em todo o bairro Oswaldo Cruz; a instalação 

de lixeiras em todo o bairro Santa Paula; a instalação de lixeiras em todo o bairro 
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São José; a instalação de lixeiras em todo o bairro Santa Maria; a instalação de 

lixeiras em todo o bairro Santo Antônio; a revitalização do parque municipal Dr. 

José Alves dos Reis (Bosque do Povo), bairro São José; envidar esforços para 

entregar no início das aulas, sem atrasos, os kits escolares e uniformes para os alunos 

de todas as escolas municipais de São Caetano do Sul; a instalação de lixeiras em 

todo o centro; e a poda de árvores na rua Niterói, Centro. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 7859/17 a 7867/17. Daniel Fernandes Barbosa. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

adequação dos compressores do Hospital São Caetano; determinar ao DAE - 

Derpartamento de Água e Esgoto de São Caetano do Sul, para que estude a 

possibilidade de se criar um programa para concessão de benefícios para pagamentos 

de débitos junto ao DAE - Departamento de Água e Esgoto de São Caetano do Sul; 

que estude a viabilidade de se instalar no município, semáforo com temporizador; a 

utilização de drones pela guarda municipal; a possibilidade de se criar convênios 

com as instituições existentes no município que auxiliam os idosos; a possibilidade 

de se instituir no município o programa "Moto Ambulância"; a possibilidade de se 

viabilizar que as verbas de subvenção para os asilos, seja calculada por pessoa 

abrigada; a possibilidade de, juntamente com o DAE, firmar convênio com o 

Instituto Mauá de Tecnologia - IMT, no intuito de se realizar estudos e implantação 

de projeto piloto de monitoramento dos rios da cidade, através de sensores e sistemas 

os quais poderão ser integrados com a Defesa Civil, 156 e bombeiros, bem como 

aplicativo para que os munícipes possam ter acesso às informações; e a possibilidade 

de se firmar parceria com a USCS - Universidade Municipal de São Caetano, para 

que a mesma disponibilize estudantes de educação física para estagiar com os 

profissionais de atletismo para crianças especiais. “Ao Senhor Prefeito”. Processo 

nº. 7869/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando solicitar a fiscalização de obras particulares para que notifique o síndico 

do condomínio residencial situado na rua Rio Grande do Sul, nº 565, bairro Santo 

Antônio, solicitando a poda do jardim externo. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

7871/17. Jander Cavalcanti de Lira. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando poda de árvore que atrapalha a iluminação e está prestes a encostar na 

fiação. rua Rio Grande do Sul, 390, Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

7872/17. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando que, após constatada a situação de abandono do veículo, inclua este 

automóvel na programação da "Operação Remove", que trata do recolhimento dos 

carros abandonados em vias públicas, especificamente na rua Aparecida, 300, bairro 

Boa Vista. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 7885/17 a 7892/17. Moacir Luiz 

Gomes Rubira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a poda de árvore na rua Ribeirão Preto, 726, bairro 

Olímpico; recapeamento asfáltico na rua Piratininga, 118, bairro Barcelona; que seja 
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realizada a reforma na tampa de caixa de esgoto na rua Piratininga, 118, bairro 

Barcelona; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas com apoio de 

motocicletas na rua Fernando Ferrari, bairro Boa Vista; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas com apoio de motocicletas na rua Teodoro Sampaio, 

bairro Cerâmica; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas com apoio 

de motocicletas na rua Tomé de Souza, Jardim São Caetano; determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas com apoio de motocicletas na rua Washington 

Luís, bairro São José; e determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas com 

apoio de motocicletas na rua Tupi, bairro Cerâmica. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 7895/17 a 7897/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

a instalação de um sinaleiro amarelo piscante intermitente no cruzamento da rua 

Visconde de Inhaúma com a rua Ingá, no bairro Oswaldo Cruz; a instalação de faixa 

de mão dupla para conversão da avenida Guido Aliberti para a rua Nelson Braido, 

no bairro Cerâmica; e a instalação de um sinaleiro amarelo intermitente piscante no 

cruzamento das ruas Perrella com a Dr. Rodrigues Alves, no bairro da fundação. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 7899/17 a 7904/17. Eduardo José Vidoski. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para 

o Município: o recapeamento asfáltico na rua Ribeirão Pires, altura do número 63, 

bairro Mauá; o recapeamento asfáltico na avenida Goiás, esquina com a rua Oswaldo 

Cruz, bairro Santo Antônio; o recapeamento asfáltico e a manutenção da valeta da 

rua Oswaldo Cruz, esquina com a rua Nilo Peçanha, bairro Santa Paula; a repintura 

da faixa de travessia de pedestres, situada na rua Amazonas, altura do número 832, 

Centro; o recapeamento asfáltico na rua Maranhão, altura do número 124, bairro 

Santo Antônio; e o recapeamento asfáltico na avenida Goiás, altura do número 811, 

bairro Santo Antônio. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 7906/17 e 7907/17. 

Marcel Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a implantação de teste vocacional nas 

escolas de Ensino Médio do município; e que as escolas do município passem a 

contar com psicólogos em seus quadros de funcionários. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 7909/17 a 7916/17. Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a fim de 

analisar a possibilidade de firmar parcerias a fim de adquirir direitos de uso de 

material que trata diretamente sobre a conscientização e combate do bullying 

escolar; a manutenção geral na quadra de esportes da EMEF Leandro Klein; estudos 

sobre a possibilidade da implantação de lombofaixa para travessia de pedestres, em 

frente a entrada dos alunos que estudam na EMEF Ângelo Raphael Pellegrino, 

localizada em frente ao condomínio fatto, na rua Amadeu Vezzaro, 130, bairro 

Mauá; a possibilidade da colocação de placa ou sinalização para que determine a 

proibição de estacionamento de ônibus e caminhões em toda extensão da rua Carijós, 
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principalmente na altura do nº 34, bairro Olímpico; realizar sinalização de solo, 

colocar tartarugas e obstáculos ao redor da rotatória localizada na rua Amadeu 

Vezzaro, 130, bairro Mauá; realizar a poda da árvore localizada na rua Capeberibe, 

em frente ao número 552, bairro Barcelona; a possibilidade de realizar pintura de 

faixa de solo com os dizeres "Carga e Descarga" na alameda Cassaquera, 950, bairro 

Barcelona; e determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em toda a 

extensão da rua Pedro José Lorenzini, Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

7726/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à 

3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas na rua José de Franca Dias, nas 

imediações do cemitério da Cerâmica, bairro são josé. Colocado em discussão, 

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

“Aprovado”. Processo nº. 7727/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento 

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

Nossa Senhora da Candelária, bairro Oswaldo Cruz. Colocado em discussão, 

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

“Aprovado”. Processo nº. 7728/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento 

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

toda extensão da rua Perrella, bairro Fundação. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 7729/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento 

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

imediações da rua Ângelo Ferro, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, 

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

“Aprovado”. Processo nº. 7730/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento 

solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas no dia 

19 de novembro das 9:00 às 13:00 horas na rua da Eternidade, bairro Mauá. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7731/17. Olyntho Sequalini 

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

rondas ostensivas nas imediações da rua Turmalinas, bairro Prosperidade. Colocado 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7732/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

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

ostensivas nas imediações da praça da Figueira, bairro Boa Vista. Colocado em 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7794/17. Marcel Franco Munhoz. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Consórcio Intermunicipal Grande 

ABC, visando tratativa conjunta entre os municípios que compõem o consórcio para 

a realização de ações de prevenção e combate ao mosquito Aedes aegypti, 

transmissor da dengue, febre chikungunya e zika vírus. Colocado em discussão, 
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ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica 

“Aprovado”. Processo nº. 7795/17. Anacleto Campanella Junior. Requerimento 

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

Impressos de Segurança Ltda, por ter sido credenciada pelo Departamento Nacional 

de Trânsito (DENATRAN), para produzir Carteira Nacional de Habilitação - CNH. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7797/17. César Rogério 

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

rondas ostensivas , com apoio de motocicletas, em toda a extensão da rua Iguassu, 

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

é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7798/17. 

César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-

M, visando rondas ostensivas, com apoio de motocicletas, em toda a extensão da rua 

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

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

7799/17. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. 

do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas, com apoio de motocicletas, em toda a 

extensão da rua Nelson, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 7800/17. César Rogério Oliva. Requerimento 

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

apoio de motocicletas, em toda a extensão da avenida Paranapanema, bairro Nova 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7801/17. César 

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

visando rondas ostensivas, com apoio de motocicletas, em toda a extensão da rua 

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

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

7802/17. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. 

do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas, com apoio de motocicletas, em toda a 

extensão da rua Schon, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 7803/17. César Rogério Oliva. Requerimento 

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

apoio de motocicletas, em toda a extensão da rua José Roberto, bairro Nova Gerty. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7804/17. César Rogério 

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

rondas ostensivas, com apoio de motocicletas, em toda a extensão da rua Ângelo 

Ferro, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 
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palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 

7805/17. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. 

do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas, com apoio de motocicletas, em toda a 

extensão da rua Ada, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 7806/17. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de 

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

em toda a extensão da rua Luísa, bairro Nova Gerty,. Colocado em discussão, 

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

“Aprovado”. Processo nº. 7807/17. César Rogério Oliva. Requerimento 

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

apoio de motocicletas, em toda a extensão da rua Maringá, em toda extensão, bairro 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7808/17. César 

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

visando rondas ostensivas , com apoio de motocicletas, em toda a extensão da rua 

Prestes Maia, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

nº. 7809/17. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. 

do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas, com apoio de motocicletas, em toda a 

extensão da rua Rosa, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 7810/17. César Rogério Oliva. Requerimento 

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

apoio de motocicletas, em toda a extensão da rua Erna, bairro Nova Gerty. Colocado 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7811/17. César Rogério Oliva. 

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

ostensivas, com apoio de motocicletas, em toda a extensão da rua Saldanha da Gama, 

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

é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7812/17. 

César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-

M, visando rondas ostensivas, com apoio de motocicletas, em toda a extensão da rua 

Vieira de Carvalho, em toda extensão, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, 

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

“Aprovado”. Processo nº. 7813/17. César Rogério Oliva. Requerimento 

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

apoio de motocicletas, em toda a extensão da rua Aguapei, bairro Nova Gerty. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7814/17. César Rogério 
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Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando 

rondas ostensivas, com apoio de motocicletas, em toda a extensão da rua Juruá, 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7815/17. César 

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

visando rondas ostensivas, com apoio de motocicletas, em toda a extensão da rua 

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

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

7853/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando 

envio de ofício a empresa AES Eletropaulo - SCS, visando providências quanto aos 

fios pendentes, na rua Santo André, bairro Boa Vista. Colocado em discussão, 

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

“Aprovado”. Processo nº. 7856/17. Anacleto Campanella Junior. Requerimento 

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

Municipal de Ensino Profª Alcina Dantas Feijão por ter sido mencionada na 

reportagem da revista educação, sobre a escolha do "Turismo Sustentável" como 

tema central da Gincana Solidária, projeto do qual participam alunos do Ensino 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7857/17. Daniel 

Fernandes Barbosa. Requerimento solicitando envio de ofício à Universidade 

Municipal de São Caetano do Sul - USCS, visando a possibilidade de se criar um 

programa para concessão de benefícios para pagamentos de débitos de anuidades 

escolares da USCS - Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Colocado em 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7858/17. Daniel Fernandes Barbosa. 

Requerimento solicitando envio de ofício à Universidade Municipal de São Caetano 

do Sul, visando a possibilidade de se criar o Fundo de Financiamento Estudantil do 

Ensino Superior (FIES), o que beneficiaria inúmeros alunos. Colocado em 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7868/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

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

ostensivas nos dias 25 e 26 de novembro das 11:00 às 22:00 horas na avenida Tietê, 

nas imediações do parque José Agostinho Leal, bairro Nova Gerty. Colocado em 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7873/17. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. 

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

em comemoração ao Dia Mundial da Prematuridade, celebrado em 17 de novembro, 

à Casa da Gestante de Alto Risco Dr. Aldo Arenella, na pessoa da coordenadora da 

unidade, dra. patrícia mesquita gonçalves e da Dra. Ana Carla Peron, chefe da UTI 

neonatal da casa da gestante, extensivo a todos os colaboradores e organizadores do 
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evento realizado no dia 16 do corrente mês. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 7874/17. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Requerimento 

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

Conquest, na pessoa do Excelentíssimo Senhor Wagner Redondo, diretor executivo 

e consultor político, extensivo a todos os colaboradores e organizadores do 1º 

Workshop de Responsabilidade Cidadã, evento gratuito, que será realizado em nosso 

município, no dia 28 de novembro no Centro de Convenções Park Tower. Colocado 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7875/17. Moacir Luiz Gomes Rubira. 

Requerimento solicitando envio de ofício a empresa AES Eletropulo-SCS, visando 

a retirada da sobra de cabos pendurados nos postes por toda a cidade. Colocado em 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7876/17. Moacir Luiz Gomes Rubira. 

Requerimento solicitando envio de ofício a empresa Net Serviços de Comunicação 

S/A, visando a retirada da sobra de cabos pendurados nos postes por toda a cidade. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7877/17. Moacir Luiz Gomes 

Rubira. Requerimento solicitando envio de ofício à ANATEL - Agência Nacional 

de Telecomunicações, visando a retirada da sobra de cabos pendurados nos postes 

por toda a cidade. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 

é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7878/17. 

Moacir Luiz Gomes Rubira. Requerimento solicitando envio de ofício a empresa 

Vivo - Telefônica Brasil S/A, visando a retirada da sobra de cabos pendurados nos 

postes por toda a cidade. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

7879/17. Moacir Luiz Gomes Rubira. Requerimento solicitando envio de ofício à 

Claro S/A, visando a retirada da sobra de cabos pendurados nos postes por toda a 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7880/17. Moacir 

Luiz Gomes Rubira. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-

M, visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Teodoro Sampaio, 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7881/17. 

Moacir Luiz Gomes Rubira. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 

6º BPM-M, visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Tupi, bairro 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7882/17. Moacir 

Luiz Gomes Rubira. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-

M, visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Fernando Ferrari, 
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bairro Boa Vista. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 

é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7883/17. 

Moacir Luiz Gomes Rubira. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 

6º BPM-M, visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Washington 

Luís, bairro São José. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

7884/17. Moacir Luiz Gomes Rubira. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª 

Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua 

Tomé de Souza, bairro Jardim São Caetano. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 7893/17. Edison Roberto Parra. Requerimento 

solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações ao cantor 

Samuel Boss, pelo lançamento do seu primeiro CD "Feito a Mão". Colocado em 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7894/17. Maurício Fernandes da 

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

Congratulações pelo realização do brilhante evento intitulado como VI Encontro 

Nipo-Brasileiro, no dia 19 de novembro. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 7898/17. Eduardo José Vidoski. Requerimento 

solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações ao Deputado 

Federal Carlos Sampaio, em razão da visita em nosso município ocorrida no último 

dia 14 de novembro, bem como da Emenda Parlamentar concedida a São Caetano 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7905/17. Maurício 

Fernandes da Conceição. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de 

Voto de Congratulações à Senhora Claudia Costa Corujeira Colonnese, docente e 

coordenadora de artes da EME Vicente Bastos, pelo seu trabalho, que resultou em 

brilhante participação, reconhecimento e classificação no Concurso Educador 

Inspirador pela QUIZLET. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

7908/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 

6º BPM-M, visando rondas ostensivas na rua Pedro José Lorenzini, Centro. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7792/17. Marcel Franco 

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

Profundo Pesar pelo falecimento de José Eduardo Torrezan. Colocado em discussão, 

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

“Aprovado”. Processo nº. 7793/17. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento 



 

 

hae  14 

da Senhora Josefa Célia dos Santos Leone. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Em virtude 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, comunica ao 

Plenário que, em cumprimento ao disposto da Resolução nº 538, de 12 de novembro 

de 1965, fará uso da palavra, em nome do Legislativo, a Vereadora Sueli Aparecida 

Nogueira Ferreira da Silva, a fim de saudar a data de “Vinte de Novembro”, 

comemorativa ao “Dia Nacional da Consciência Negra”. E assim é procedido. Em 

seguida, dando continuidade à presente fase, o Sr. Presidente procede à chamada 

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

Anacleto Campanella Junior, Daniel Fernandes Barbosa, Edison Roberto Parra, 

Jander Cavalcanti de Lira e Marcos Sergio Gonsalves Fontes. 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 

Item Único - Processo nº 7198/17. Prefeitura Municipal. 1ª Discussão e Votação 

do Projeto de Lei que “Estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o 

exercício de 2018.”. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, favorável. 

Colocado em discussão, fazem uso da palavra os vereadores: Anacleto Campanella 

Junior, Edison Roberto Parra e Jander Cavalcanti de Lira. Ninguém mais desejando 

fazer uso da palavra, é esta encerrada. O Presidente solicita e o 1º Secretário assume 

a presidência da Mesa. Para encaminhar a votação, faz uso da palavra o Vereador 

Jander Cavalcanti de Lira. O Vereador Eclerson Pio Mielo reassume a presidência 

da Mesa. Colocado em votação, fica “Aprovado em 1º Turno”. Esgotados os 

motivos que nortearam a presente convocação, o Sr. Presidente declara, às dezenove 

horas e dezenove 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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