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ATA DA 38ª 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 OITO 

DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO 

DE DOIS MIL E DEZESSETE. 

 

 

Às dezessete horas e quarenta e sete 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 37ª Sessão 

Ordinária, da 11ª e da 12ª Sessão Solene são “Aprovadas”. A seguir, passa a 

palavra ao 1º Secretário, Vereador Maurício Fernandes da Conceição, que 

procede à leitura das matérias destinadas ao Expediente. Processo nº. 

8022/17. Prefeitura Municipal. Projeto de Lei que “Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a conceder o uso de bem público à empresa Rodando 

Legal Serviços e Transporte Rodoviário Ltda. para instalações e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 8023/17. Prefeitura Municipal. Projeto de Lei que 

"Altera dispositivos da Lei Municipal nº 5.480, de 14 de dezembro de 2016 e 

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

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 8055/17. Prefeitura Municipal. 

Projeto de Lei que "Dispõe sobre incentivos à regularização de edificações 

com medidas compensatórias e dá outras providências.". “Às Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 8056/17. 

Prefeitura Municipal. Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a firmar contratos ou convênios com instituições financeiras e 

operadoras de meios eletrônicos para viabilizar os recebimentos de créditos 

municipais por cartão de débito e crédito, e dá outras providências.". “Às 

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

nº. 8057/17. Prefeitura Municipal. Projeto de Lei que “Autoriza o Poder 

Executivo a celebrar acordo de parcelamento de créditos municipais e dá 

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

Orçamento”. Processo nº. 8058/17. Prefeitura Municipal. Projeto de Lei que 

"Insere os §§ 1º, 2º, 3º e 4º no art. 3º da Lei Municipal nº 5.478/2016, que trata 

da concessão de subvenções sociais, no exercício de 2017 às entidades que 

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

Orçamento”. Processo nº. 7924/17. Francisco de Macedo Bento. Projeto de 
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Lei que "Institui a 'Campanha Permanente de Conscientização Sobre a Doação 

De Órgãos e Tecidos nos Postos de Saúde', no âmbito do município de São 

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

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 7925/17. Francisco de 

Macedo Bento. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a disponibilização de macas 

e cadeiras de rodas, com dimensões apropriadas aos pacientes obesos, nos 

hospitais e pronto-socorros do município de São Caetano do Sul e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 7926/17. Francisco de Macedo Bento. Projeto de 

Lei que "Institui a 'Semana do Teste de Acuidade Visual em Todas as 

Instituições de Ensino Público', do município de São Caetano do Sul e dá 

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

Orçamento”. Processo nº. 7928/17. Daniel Fernandes Barbosa. Projeto de 

Lei que "Institui a 'Campanha Operação Natal Seguro' no município de São 

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

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 7929/17. 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 Diversidade Étnico-Racial' e dá outras providências.". “Às 

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

nº. 7960/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Acrescenta 

o § 5° ao artigo 48 da Lei nº 4.207, de 03 de março de 2004, que instituiu o 

Estatuto Municipal da Pessoa Deficiente e do Portador de Necessidades 

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

e de Finanças e Orçamento”. Processos nºs. 7918/17 a 7923/17. César 

Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: reparos na iluminação na rua Santo 

Antônio, 50, Terminal Rodoviário Nicolau Delic, Centro; a reforma do teto 

da estação localizado na rua Santo Antônio, 50, Terminal Rodoviário Nicolau 

Delic, Centro; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas com 

apoio de motocicletas na área desportiva na avenida Fernando Simonsen, 566, 

Espaço Verde Chico Mendes, bairro São José; a reforma do quadril no entorno 

das quadras poliesportivas na avenida Fernando Simonsen, 566, Espaço Verde 

Chico Mendes, bairro São José; a troca das traves da quadra infantil na 

avenida Fernando Simonsen, 566, Espaço Verde Chico Mendes, bairro São 

José; e a pintura da quadra infantil na avenida Fernando Simonsen, 566, 

Espaço Verde Chico Mendes, bairro São José. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 7927/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando a adequação dos tempos semafóricos por toda 

extensão da avenida Goiás, bairro Santo Antônio. “Ao Senhor Prefeito”. 
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Processo nº. 7930/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando determinar a inclusão da frase "dizer não às 

drogas é um ato de Liberdade e inteligência" nos ingressos e material 

promocional de eventos públicos e privados desde que estejam ocorrendo no 

âmbito do território do município de São Caetano do Sul. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 7932/17 e 7933/17. César Rogério Oliva. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a reforma da sarjeta na rua Santo André, 379, residencial 

São Caetano, bairro Boa Vista; e instruir os motoristas dos caminhões de 

coleta de lixo na rua Santo André, 379, residencial São Caetano, bairro Boa 

Vista. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 7935/17 a 7953/17. César 

Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a instalação de vaga de carga e 

descarga na rua Santo André, 379, residencial São Caetano, bairro Boa Vista; 

a instalação de uma lombofaixa na rua General Humberto de Alencar Castelo 

Branco, 231, parque Santa Maria - Guaiamú, bairro Santa Maria; a instalação 

de placas de sinalização vertical de “proibido estacionar caminhões” no início 

da rua Bras Cubas, Jardim São Caetano; a adequada poda da árvore localizada 

no passeio público da rua Silvia, 1367, bairro Oswaldo Cruz; a remoção de 

um toco de árvore serrada no passeio público da rua Tibagi, entre os numerais 

311 e 283 (fotos anexas); a modernização estrutural e dos sistemas de 

controles da Biblioteca Municipal Paul Harris, com a restauração de livros em 

estado de conservação inadequado ao fim a que se destinam, bem como a 

elaboração de campanha objetivando o recebimento por doações de mais 

exemplares e/ou a aquisição de livros que se façam necessários ao acervo; a 

limpeza e demais providências necessárias para a regularização do adequado 

escoamento de águas fluviais que por aqueduto em servidão de passagem 

passam por terreno particular na rua Ingá, 197, bairro Oswaldo Cruz; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas especialmente entre 

as 21h e 22:30h, nas proximidades do encontro da rua Serafim Carlos com a 

rua Cavalheiro Ernesto Giuliano, bairro Oswaldo Cruz; a retirada da placa 

sinalizando retorno, incorretamente instalada na avenida Presidente Kennedy, 

2970, bairro Santa Paula, com a consecutiva reinstalação desta entre o 

numeral 3000 e o 3024 da mesma via; aumentar a oferta de escolas de período 

integral para o nível Fundamental II de ensino; a instalação de lixeiras 

públicas nas ruas do bairro Fundação; a implantação do sistema 24h em CAPS 

Centro de Atenção Psicossocial, sete dias por semana; a proibição do trânsito 

e/ou do estacionamento de caminhões na rua Luís Cavana, Centro; coibir o 

estacionamento irregular nas vagas rotativas do logradouro, com a 

consequente autuação e/ou recolhimento dos veículos sem placas e 
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abandonados; a aquisição/recebimento por doação de drones com câmeras de 

alta resolução para serem operados com integração com central de 

monitoramento a favor da segurança pública de São Caetano do Sul; as 

providências necessárias para viabilizar uma apresentação da Esquadrilha da 

Fumaça durante um grande evento público sem fins comerciais ou eleitorais 

realizado em São Caetano do Sul; a regularização dos fios nos postes em frente 

à rua Santo André, 379, residencial São Caetano, bairro Boa Vista; o 

recapeamento asfáltico na rua Sebastião Diogo, entre as ruas Santo André e 

Boa Vista, bairro Boa Vista; e a intensificação da fiscalização de trânsito na 

rua Silvia, altura do numeral 1.360, bairro Nova Gerty, com vistas a coibir o 

estacionamento irregular no trecho entre o aludido numeral e a avenida 

Visconde de Inhaúma. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 7959/17. Marcos 

Sergio Gonçalves Fontes. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando a realização de seminário antidrogas no início do ano letivo nas 

escolas da Rede Municipal de Ensino. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

7961/17 a 7966/17. Eduardo José Vidoski. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: determinar 

a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas dependências dos parques da 

cidade, especialmente no Espaço Verde Chico Mendes, situado na avenida 

Fernando Simonsen, 566, bairro Cerâmica; estimular a população a colocar 

moedas em circulação no comércio local; o recapeamento asfáltico na rua 

Amazonas, altura do número 894, Centro; a manutenção do asfalto e da valeta 

na rua Maranhão, esquina com a rua José Benedetti, bairro Santo Antônio; a 

manutenção da valeta na rua José Benedetti, esquina com a rua Piauí, bairro 

Santo Antônio; e o recapeamento asfáltico na rua Manoel Augusto 

Ferreirinha, altura do número 1001, bairro Nova Gerty. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 7967/17. Jander Cavalcanti de Lira. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando reforma urgente da rampa para acesso 

de cadeirantes, avenida Goiás, 501, calçada do Posto Ipiranga, bairro Santo 

Antônio. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 7971/17 a 8018/17. Marcel 

Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a colocação de lixeiras 

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

rua João Pessoa, bairro Santa Paula; a colocação de lixeiras antivandalismo, 

para a coleta de resíduos orgânicos, em toda a extensão da rua Niterói, Centro; 

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

em toda a extensão da avenida Goiás, bairro Santa Maria; a colocação de 

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

extensão da rua Amazonas, bairro Santa Paula; a colocação de lixeiras 

antivandalismo, para a coleta de resíduos orgânicos, em toda a extensão da 
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rua Santa Rosa, bairro Santa Paula; a colocação de lixeiras antivandalismo, 

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

bairro Santa Paula; a colocação de lixeiras antivandalismo, para a coleta de 

resíduos orgânicos, em toda a extensão da rua dos autonomistas, bairro Santa 

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

orgânicos, em toda a extensão da avenida Dr. Augusto de Toledo, bairro Santa 

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

orgânicos, em toda a extensão da rua Américo Brasiliense, bairro Santa Paula; 

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

em toda a extensão da rua Nilo Peçanha, bairro Santa Paula; a colocação de 

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

extensão da rua Oswaldo Cruz, bairro Santa Paula; a colocação de lixeiras 

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

rua MonSenhor Francisco de Paula, bairro Santa Paula; a colocação de lixeiras 

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

rua Marechal Deodoro, bairro Santa Paula; a colocação de lixeiras 

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

rua São Luís, bairro Santa Paula; lixeiras antivandalismo, para a coleta de 

resíduos orgânicos, em toda a extensão da rua Prudente de Moraes, bairro 

Santa Paula; a colocação de lixeiras antivandalismo, para a coleta de resíduos 

orgânicos, em toda a extensão da rua Sergipe, bairro Santa Paula; a colocação 

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

extensão da rua Afonso Pena, bairro Santa Paula; a colocação de lixeiras 

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

rua Floriano Peixoto, bairro Santa Paula; a colocação de lixeiras 

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

rua Marina Jacomini, bairro Santa Paula; a colocação de lixeiras 

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

rua Martim francisco, bairro Santa Paula; a colocação de lixeiras 

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

rua Tiradentes, bairro Santa Paula; a colocação de lixeiras antivandalismo, 

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

bairro Santa Paula; a colocação de lixeiras antivandalismo, para a coleta de 

resíduos orgânicos, em toda a extensão da rua São Carlos, bairro Santa Paula; 

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

em toda a extensão da rua Quintino Bocaiúva, bairro Santa Paula; a colocação 

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

extensão da rua Aurélia, bairro Santa Paula; a colocação de lixeiras 

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

avenida Presidente Kennedy, bairro Santa Paula; a colocação de lixeiras 
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antivandalismo, para a coleta de resíduos orgânicos, em toda a extensão da 

rua Flórida, bairro Barcelona; a colocação de lixeiras antivandalismo, para a 

coleta de resíduos orgânicos, em toda a extensão da rua Alegre, bairro Santa 

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

orgânicos, em toda a extensão da rua Botucatu, bairro Santa Paula; a 

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

toda a extensão da rua Condessa Rosa Matarazzo, bairro Santa Paula; a 

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

toda a extensão da rua Conselheiro Lafayette, bairro Santa Paula; a colocação 

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

extensão da rua Rafael Sampaio Vidal, bairro Santa Paula; a colocação de 

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

extensão da rua Piratininga, bairro Santa Paula; a colocação de lixeiras 

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

rua Saldanha Marinho, bairro Santa Paula; a colocação de lixeiras 

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

rua Nazaret, bairro Santa Paula; a colocação de lixeiras antivandalismo, para 

a coleta de resíduos orgânicos, em toda a extensão da rua Benjamin Constant, 

bairro Santa Paula; a colocação de lixeiras antivandalismo, para a coleta de 

resíduos orgânicos, em toda a extensão da travessa Regina Oneda, bairro 

Santa Paula; a colocação de lixeiras antivandalismo, para a coleta de resíduos 

orgânicos, em toda a extensão da alameda São Caetano, bairro Santa Paula; a 

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

toda a extensão da rua Piauí, bairro Santa Paula; 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 Maranhão, bairro Santa Paula; a colocação de lixeiras antivandalismo, 

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

Brás, bairro Santa Paula; a colocação de lixeiras antivandalismo, para a coleta 

de resíduos orgânicos, em toda a extensão da rua Nossa Senhora de Fátima, 

bairro Santa Paula; a colocação de lixeiras antivandalismo, para a coleta de 

resíduos orgânicos, em toda a extensão da rua Pinheiro Machado, bairro Santa 

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

orgânicos, em toda a extensão da rua Matheus Constantino, bairro Santa 

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

orgânicos, em toda a extensão da rua São Paulo, bairro Santa Paula; a 

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

toda a extensão da rua Diários Associados, bairro Santa Paula; e a colocação 

de lixeiras antivandalismo, para a coleta de resíduos orgânicos, em toda a 
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extensão da rua Edmundo Monteiro, bairro Santa Paula. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 8021/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicação 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando o envio de Projeto de Lei a esta 

Edilidade, versando sobre a utilização do meio eletrônico para a gestão dos 

processos administrativos no âmbito dos órgãos da administração pública 

direta, autárquica e fundacional do município de São Caetano do Sul. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 8025/17 a 8030/17. Anacleto Campanella 

Junior. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas nas imediações da travessa Bernardino Borges e travessa da Fonte, 

bairro Olímpico; que seja realizada a tapagem de buraco na rua Maranhão, 

125, bairro Santo Antônio; o reparo da calçada na rua Caetano Nóbile, esquina 

com a rua São Paulo, bairro Santo Antônio; o nivelamento do tampão de 

acesso à galerias subterrâneas, localizado na rua Espírito Santo, 1078, bairro 

Cerâmica; a poda da copa das árvores e a revitalização paisagística do jardim 

da Unidade Básica de Saúde Dr. Ângelo Antenor Zambom, rua Vanda, 11, 

bairro Boa Vista; e o recapeamento asfáltico na rua Território do Acre, bairro 

Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 8031/17 a 8033/17. Moacir 

Luiz Gomes Rubira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: que realize a repintura de faixa de 

pedestres na rua Piratininga, 118, bairro Barcelona; plantar duas árvores, se 

possível ypês, nas cores branca ou rosa, na esquina da avenida Vital Brasil 

Filho, 760, bairro Oswaldo Cruz; e que seja instalada viga de proteção para os 

automóveis não subir em cima da boca de lobo na rua Piratininga, 118, bairro 

Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 8034/17 a 8036/17. Sueli 

Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: combate à 

proliferação de escorpiões na rua Humaitá, 279, bairro Fundação; a limpeza e 

capinagem do terreno na rua Humaitá, 279, bairro Fundação; e determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas na rua Serafim Constantino, 

Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 8038/17 e 8039/17. Sidnei 

Bezerra da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: mudar a mão de direção da rua São 

Jorge, no bairro Cerâmica, para mão dupla; e otimizar a sinalização de trânsito 

no cruzamento da ruas São Jorge e São Paulo, no bairro Cerâmica, com a 

instalação de um semáforo. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 8040/17 e 

8041/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

poda de árvore na rua Maranhão, 1346, bairro Santa Paula; e a poda de árvore 

na rua Tiradentes, bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 
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8043/17 a 8051/17. Carlos Humberto Seraphim. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o 

recapeamento da rua General Humberto de Alencar Castelo Branco, bairro 

Santa Maria; o recapeamento da rua Arlindo Marchetti, bairro Santa Maria; o 

recapeamento da rua Diogo Fernandes, bairro Santa Maria; o recapeamento 

da rua Artur Rubens Del Cid, bairro Santa Maria; o recapeamento da rua joão 

Euclides Pereira, bairro Santa Maria; o recapeamento da rua Tibagi, bairro 

Santa Maria; o recapeamento da rua General Artur da Costa e Silva, bairro 

Santa Maria; o recapeamento da passagem dos Toneleiros, bairro Santa Maria; 

e o recapeamento da alameda São Caetano, bairro Santa Paula. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 8084/17 a 8099/17. Marcel Franco Munhoz. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a realização de campanha de conscientização e prevenção 

contra o hpv no município; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas, notadamente no período noturno, nas imediações da rua 1º de 

Maio, bairro São José; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas, notadamente no período noturno, nas imediações da rua Barão de 

Mauá, bairro São José; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas, notadamente no período noturno, nas imediações da rua Barros, 

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

notadamente no período noturno, nas imediações da rua Padre Manoel da 

Nóbrega, bairro São José,; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas, notadamente no período noturno, nas imediações da rua 

Washington Luís, bairro São José; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas , notadamente no período noturno, nas imediações da 

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

rondas intensivas, notadamente no período noturno, nas imediações da 

travessa Ana Maria, bairro São José; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas , notadamente no período noturno, nas imediações da rua 

Presidente Nereu Ramos, bairro São José; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas, notadamente no período noturno, nas 

imediações da rua Humberto de Campos, bairro São José; determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas, notadamente no período noturno, 

nas imediações da rua Padre Mororo, bairro São José; determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas, notadamente no período noturno, nas 

imediações da rua José de Franca Dias, bairro São José; determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas, notadamente no período noturno, nas 

imediações da travessa Vali, bairro São José; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas, notadamente no período noturno, nas 

imediações da avenida Antônio da Fonseca Martins, bairro São José; 
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determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas, notadamente no 

período noturno, nas imediações da rua João Almendra, bairro São José; e 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas, notadamente no 

período noturno, nas imediações da rua Engenheiro Armando de Arruda 

Pereira, bairro São José. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 8102/17 a 

8107/17. César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: orientar os motoristas 

dos caminhões coletores de lixo que fazem a coleta na rua Capeberibe, bairro 

Barcelona; reposicionar o gradil no entorno do jardim na rua Tapajós, 300, 

CECAPE, bairro Barcelona; a instalação de sinalização vertical de “proibido 

estacionar” na rua Oswaldo Cruz, entre os números 1830 e 2500, bairro Santa 

Paula; a retirada de poste metálico na rua Alegre, altura do nº 440, bairro Santa 

Paula; a poda de árvore na rua Humberto Fernandes Fortes, 82, bairro São 

José; e a reforma do passeio público na rua Luís Cavana, altura do número 54, 

Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 8108/17. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando o 

envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre institui o programa 

bairro empreendedor no âmbito do município de São Caetano do Sul e dá 

outras providências. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 8111/17 a 

8117/17. Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a reforma e 

revitalização da praça localizada em frente a EMEF Padre Luiz Capra, bairro 

Nova Gerty; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas 

imediações das EMEIs e EMIs do município; a instalação de lombofaixa entre 

a alameda Cassaquera, e a rua Paraguaçu, altura do nº 1100, bairro Barcelona; 

a manutenção na tampa do bueiro localizado na rua Doutor Durval Vilalva, 

próximo ao nº 16, bairro Fundação; a instalação de maior número de "rampas 

de acesso" à deficientes físicos e cadeirantes, nas calçadas, principalmente nas 

ruas de maior incidência de comércios no município; instalar sinalização, 

como faixa de travessia de pedestres ou semáforo nas imediações da rua 

Oswaldo Cruz, mais precisamente ao lado mercado joanin, bairro Santa Paula; 

e estudos sobre a possibilidade da instalação de lombofaixa na alameda 

Cassaquera, altura do nº 826, bairro Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 7917/17. Jander Cavalcanti de Lira e Francisco de Macedo 

Bento. Requerimento solicitando envio de ofício à Secretaria Municipal de 

Saúde - SEAUD, convocando a Secretária Municipal da Saúde, Senhora 

Regina Maura Zetone Grespan, para prestar informações em plenário, sobre o 

Hospital Infantil Márcia Braido onde a UTI recém reformada encontra-se de 

portas fechadas. Colocado em discussão, faz uso da palavra o Vereador Jander 

Cavalcanti de Lira, que pede o arquivamento. Ninguém desejando fazer uso 
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da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica "Aprovado o pedido 

de arquivamento formulado pelos autores Aprovado”. “Arquive-se”. 

Processo nº. 7934/17. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio 

de ofício à empresa COMGÁS, visando conserto da calçada na rua Santo 

André, 379, residencial São Caetano, bairro Boa Vista. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7954/17. César Rogério Oliva. 

Requerimento solicitando envio de ofício a empresa Viação Padre Eustáquio 

- VIPE, visando a conferência do adequado funcionamento dos aparelhos que 

fazem a leitura biométrica dos usuários no interior dos ônibus que servem o 

município. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 

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

7955/17. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício a 

empresa Viação Padre Eustáquio - VIPE, visando providências necessárias 

para que haja cartaz explicativo acerca da utilização correta das portas usb em 

ônibus equipados com este recurso, com aviso de voltagem e outras 

informações que se façam necessárias. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 7956/17. César Rogério Oliva. Requerimento 

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

especialmente entre as 21h e 22:30h, nas proximidades do encontro da rua 

Serafim Carlos com a rua Cavalheiro Ernesto Giuliano, bairro Oswaldo Cruz. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7957/17. 

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

BPM-M, visando vistas às diligências necessárias na rua Luís Cavana, altura 

do numeral 81, Centro, com vistas a eventual constatação do rompimento do 

lacre da placa de um caminhão guincho, e de outros veículos no logradouro, 

supostamente com o objetivo escuso de burlar a fiscalização e evitar o 

pagamento do estacionamento rotativo no local. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 8020/17. Marcos Sergio Gonçalves 

Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício à Secretaria de Estado da 

Saúde, visando instalar doação móvel de sangue nos estádios de futebol em 

dia de jogos. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 

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

8024/17. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Requerimento solicitando inserção 

em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações à Prefeitura de São Caetano 

do Sul, na pessoa da Secretária de Assistência Social, Senhora Magali de 

Cássia Rossolém e à Associação Cultural Nipo-Brasileira de São Caetano do 
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Sul, também conhecida como Bunka SCS, na pessoa do diretor, Senhor Flavio 

Nakaoka, pelo sucesso do "VI Encontro Nipo-Brasileiro - Envelhecer no 

Século XXI", realizado no dia 19 do corrente mês, extensivo a todos os 

colaboradores e organizadores deste relevante evento. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 8037/17. Sueli Aparecida 

Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. 

do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas na rua Serafim Constantino, Centro. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 8042/17. 

Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando envio 

de ofício a empresa AES Eletropaulo, visando a tomada de providências 

quanto aos fios pendentes na rua Rio Grande do Sul, 850, bairro Santo 

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

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

8052/17. Carlos Humberto Seraphim. Requerimento solicitando inserção em 

Ata e nos Anais de Voto de Congratulações à equipe de Handebol Masculino, 

comandados pelo treinador Flavio Fernando Pontes, pela conquista do 

primeiro lugar nos Jogos Abertos do Interior 2.017, realizado no município de 

São Bernardo do Campo entre os dias 17 e 26 de novembro. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 8053/17. Carlos Humberto 

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

Congratulações à equipe de Handebol Feminino, comandadas pelo treinador 

Alberto Galina, pela conquista do primeiro lugar nos Jogos Abertos do Interior 

2.017, realizado no município de São Bernardo do Campo entre os dias 17 e 

26 de novembro. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 8054/17. Carlos Humberto Seraphim. Requerimento solicitando inserção 

em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações à equipe de Ginástica Ritmica, 

comandadas pela treinadora Florência Rodrigues, com coordenação de Luiza 

Gomes Barroso e Sandra Silva, pela conquista do Vice-Campeonato nos Jogos 

Abertos do Interior 2.017, realizados no município de São Bernardo do 

Campo entre os dias 17 e 26 de novembro. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 8059/17. Jander Cavalcanti de Lira. Requerimento 

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

Aparecido Ribeiro de Sousa (Cidão), sambista e carnavalesco, pois não 

podemos falar em Dia Nacional do Samba sem mencionarmos as pessoas que 

mais contribuíram com este gênero musical e a cultura de nossa São Caetano 
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do Sul. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta 

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 8060/17. 

Jander Cavalcanti de Lira. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações a Senhora Benedita Maria dos Santos 

(Benê), carnavalesca e sambista, pois não podemos falar em Dia Nacional do 

Samba sem mencionarmos as pessoas que mais contribuíram com este gênero 

musical e a cultura de nossa São Caetano do Sul. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 8061/17. Jander Cavalcanti de Lira. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações ao Senhor Murilo Antonio dos Santos, presidente de Escola 

de Samba, pois não podemos falar em 'Dia Nacional do Samba' sem 

mencionarmos as pessoas que mais contribuíram com este gênero musical e a 

cultura de nossa São Caetano do Sul. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 8062/17. Jander Cavalcanti de Lira. Requerimento 

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

carnavalesco, Senhor Alessandro Corrêa de Mello, pois não podemos falar em 

'Dia Nacional do Samba' sem mencionarmos as pessoas que mais 

contribuíram com este gênero musical e a cultura de nossa São Caetano do 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 8063/17. 

Jander Cavalcanti de Lira. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações ao Senhor Reinaldo Romualdo Pereira 

(Amaral), carnavalesco e presidente de Escola de Samba, pois não podemos 

falar em Dia Nacional do Samba sem mencionarmos as pessoas que mais 

contribuíram com este gênero musical e a cultura de nossa São Caetano do 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 8064/17. 

Jander Cavalcanti de Lira. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações ao Senhor Paulo Tadeu Vitório (Paulão), 

carnavalesco, pois não podemos falar em Dia Nacional do Samba sem 

mencionarmos as pessoas que mais contribuíram com este gênero musical e a 

cultura de nossa São Caetano do Sul. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 8065/17. Jander Cavalcanti de Lira. Requerimento 

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

Roseli Feliciano Arouca Calixto dos Santos (Rose Calixto), música e 

puxadora de samba, pois não podemos falar em Dia Nacional do Samba sem 

mencionarmos as pessoas que mais contribuíram com este gênero musical e a 
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cultura de nossa São Caetano do Sul. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 8066/17. Jander Cavalcanti de Lira. Requerimento 

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

Marcelo Iochio Ichi (Japa), músico, pois não podemos falar em Dia Nacional 

do Samba sem mencionarmos as pessoas que mais contribuíram com este 

gênero musical e a cultura de nossa São Caetano do Sul. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 8067/17. Jander Cavalcanti de 

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

Congratulações ao Senhor Roberto Cardia Laviola (Roberto Filosofia), 

músico, pois não podemos falar em Dia Nacional do Samba sem 

mencionarmos as pessoas que mais contribuíram com este gênero musical e a 

cultura de nossa São Caetano do Sul. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 8068/17. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

solicitando envio de ofício ao Consórcio Intermunicipal Grande ABC, visando 

a realização de campanha de conscientização e prevenção contra o HPV, em 

especial, 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. 8069/17. Marcel Franco Munhoz. 

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

rondas ostensivas, notadamente no período noturno, nas imediações da rua 1º 

de Maio, bairro São José. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 8070/17. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando 

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

notadamente no período noturno, nas imediações da rua Engenheiro Armando 

de Arruda Pereira, bairro São José. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 8071/17. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

, notadamente no período noturno, nas imediações da rua João Almendra, 

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

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

nº. 8072/17. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de 

ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas, notadamente no 

período noturno, nas imediações da avenida Antônio da Fonseca Martins, 

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

palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo 
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nº. 8073/17. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de 

ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas, notadamente no 

período noturno, nas imediações da travessa Vali, bairro São José. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 8074/17. Marcel 

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

BPM-M, visando rondas ostensivas, notadamente no período noturno, nas 

imediações da rua José de Franca Dias, bairro São José. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 8075/17. Marcel Franco Munhoz. 

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

rondas ostensivas, notadamente no período noturno, nas imediações da 

travessa Ana Maria, bairro São José. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 8076/17. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

notadamente no período noturno, nas imediações da rua Presidente Nereu 

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

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

Processo nº. 8077/17. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando 

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

notadamente no período noturno, nas imediações da rua Humberto de 

Campos, bairro São José. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 8078/17. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando 

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

notadamente no período noturno, nas imediações da rua Padre Mororo, bairro 

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

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

8079/17. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício à 

3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas, notadamente no período 

noturno, nas imediações da estrada das Lágrimas, bairro São José. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 8080/17. Marcel 

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

BPM-M, visando rondas ostensivas, notadamente no período noturno, nas 

imediações da 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. 8081/17. Marcel Franco Munhoz. 

Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando 
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rondas ostensivas, notadamente no período noturno, nas imediações da 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. 8082/17. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

notadamente no período noturno, nas imediações da rua Barros, bairro São 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 8083/17. 

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

do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas, notadamente no período noturno, 

nas imediações da rua Barão de Mauá, bairro São José. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 8101/17. César Rogério Oliva. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações ao atleta de full contact Anderson Martins Reis, pelo título de 

Campeão Mundial na Copa Mundial Esportes de Contato WTKA, disputado 

em Buenos Aires - Argentina 2017. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 8109/17. Daniel Fernandes Barbosa. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações à Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude de São 

Caetano do Sul, pela conquista do troféu de bronze pela 3ª colocação nos 

Jogos Regionais que findou neste final de semana, extensivo a todos os atletas 

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

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

8110/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª 

Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas nas imediações das EMEIs e 

EMIs localizadas do município. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado”. Processo nº. 8100/17. César Rogério Oliva. Requerimento 

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

falecimento das 305 vítimas de ataque terrorista à mesquita sufi, ocorrido na 

última sexta-feira, dia 24 de novembro, no Egito. 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, passa-se à fase de Explicação Pessoal. 

O Sr. Presidente procede à chamada nominal alfabética dos Srs. Vereadores. 

Faz uso da palavra os Nobres Edis: César Rogério Oliva, Edison Roberto Parra 

e Jander Cavalcanti de Lira. Ninguém mais desejando fazer o uso da palavra, 
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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 Único - Processo 

nº 7198/17. Prefeitura Municipal. 2ª 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. Parecer da 

Comissão de Finanças e Orçamento, favorável às Emendas E-1 a E-12 

apresentadas. O Sr. Presidente comunica ao Plenário que para o referido 

projeto, encontram-se na mesa as emendas E1 a E12 e, conforme artigo 189, 

§ 4º, do regimento interno, os Vereadores terão a disposição 15 minutos para 

discussão do projeto, incluindo as emendas, informando que a votação será 

realizada sem prejuízo das emendas. Colocado em discussão, fazem uso da 

palavra os vereadores Jander Cavalcanti de Lira e Anacleto Campanella 

Junior. Para encaminhar a votação, faz uso da palavra o Vereador Jander 

Cavalcanti de Lira. Colocado em votação o Projeto de Lei fica "Aprovado 

em 2º turno, sem prejuizo das emendas”. Para encaminhar a votação das 

Emendas, faz uso da palavra o Vereador Jander Cavalcanti de Lira. O 

Vereador Anacleto Campanella Junior pede a dispensa da leitura das emendas. 

Colocado em votação, o pedido de dispensa da leitura das emendas fica 

“Aprovado”. O Vereador Jander Cavalcanti de Lira pede que a votação das 

das emendas seja nominal. Colocado em votação, o pedido de votação 

nominal das emendas fica “Rejeitado”. Colocada em votação, a Emenda 

E1 fica "Rejeitada, com voto favorável dos vereadores Francisco de 

Macedo Bento e Jander Cavalcanti de Lira. Colocada em votação, a 

Emenda E2 fica "Rejeitada, com voto favorável dos vereadores Francisco 

de Macedo Bento e Jander Cavalcanti de Lira. Colocada em votação, a 

Emenda E3 fica "Rejeitada, com voto favorável dos vereadores Francisco 

de Macedo Bento e Jander Cavalcanti de Lira. Colocada em votação, a 

Emenda E4 fica "Rejeitada, com voto favorável dos vereadores Francisco 

de Macedo Bento e Jander Cavalcanti de Lira. Colocada em votação, a 

Emenda E5 fica "Rejeitada, com voto favorável dos vereadores Francisco 

de Macedo Bento e Jander Cavalcanti de Lira. Colocada em votação, a 

Emenda E6 fica "Rejeitada, com voto favorável dos vereadores Francisco 

de Macedo Bento e Jander Cavalcanti de Lira. Colocada em votação, a 

Emenda E7 fica "Rejeitada, com voto favorável dos vereadores Francisco 

de Macedo Bento e Jander Cavalcanti de Lira. Colocada em votação, a 

Emenda E8 fica "Rejeitada, com voto favorável dos vereadores Francisco 

de Macedo Bento e Jander Cavalcanti de Lira. Colocada em votação, a 

Emenda E9 fica "Rejeitada, com voto favorável dos vereadores Francisco 

de Macedo Bento e Jander Cavalcanti de Lira. Colocada em votação, a 

Emenda E10 fica "Rejeitada, com voto favorável dos vereadores 
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Francisco de Macedo Bento e Jander Cavalcanti de Lira. Colocada em 

votação, a Emenda E11 fica "Rejeitada, com voto favorável dos 

vereadores Francisco de Macedo Bento e Jander Cavalcanti de Lira. 

Colocada em votação, a Emenda E12 fica "Rejeitada, com voto favorável 

dos vereadores Francisco de Macedo Bento e Jander Cavalcanti de Lira. 

“Publique-se o Projeto aprovado na sua forma de Lei Original”. Para 

declarar o voto às emendas, fazem uso da palavra os vereadores Jander 

Cavalcanti de Lira, César Rogério Oliva, Edison Roberto Parra, Sidnei 

Bezerra da Silva e Daniel Fernandes Barbosa. Esgotados os motivos que 

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

e vinte e três 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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