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ATA DA 3ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, 

DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE SÃO CAETANO DO SUL, REALIZADA 

NO PLENÁRIO DOS AUTONOMISTAS, 

AOS DEZENOVE DIAS DO MÊS DE ABRIL 

DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO. 

 

 

Às nove horas e dez minutos com a presença dos Vereadores registrada em 

livro próprio, o Senhor Presidente, Vereador Eclerson Pio Mielo, assume a 

Presidência e declara aberta a Sessão. A seguir, passa a palavra ao 1º Secretário, 

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

da Ordem do Dia: Item I - Processo nº 1330/18. Prefeitura Municipal. 1ª 

Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Autoriza a contratação de 

financiamento com a Caixa Econômica Federal, para a implementação do 

Programa Avançar Cidades – Saneamento.”. Parecer da Comissão de Justiça e 

Redação, favorável, com voto contrário, em separado, do Vereador Jander 

Cavalcanti de Lira. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, 

favorável, com voto contrário, em separado, do Vereador Francisco de 

Macedo Bento. O Vereador Jander Lira pede vista do processo por uma 

Sessão. Para encaminhar a votação do pedido de vista, faz uso da palavra o 

Vereador Anacleto Campanella Junior. Colocado em votação, o pedido de 

vista do processo por uma Sessão fica “Rejeitado, com votos favoráveis dos 

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

Colocado o processo em discussão, faz uso da palavra o Vereador Anacleto 

Campanella Junior. Ninguém mais desejando fazer uso da palavra, é esta 

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

Cavalcanti de Lira. O Presidente solicita e o 1º Secretário assume a presidência 

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

Campanella Junior. O Vereador Eclerson Pio Mielo reassume a presidência da 

Mesa. Colocado em votação, fica “Aprovado em 1º Turno, com votos 

contrários dos vereadores Francisco de Macedo Bento e Jander Cavalcanti 

de Lira”. Para declarar o voto, faz uso da palavra o Vereador Ricardo 

Andrejuk. O Presidente solicita e o 1º Secretário assume a presidência da Mesa. 

Para declarar o voto, faz uso da palavra o Vereador Eclerson Pio Mielo, que em 

seguida reassume a presidência da Mesa. Item II - Processo nº 1331/18. 

Prefeitura Municipal. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Autoriza 

a contratação de financiamento com a Caixa Econômica Federal, para a 
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implementação do Programa Avançar Cidades – Resíduos Sólidos.”. Parecer 

da Comissão de Justiça e Redação, favorável, com voto contrário, em 

separado, do Vereador Jander Cavalcanti de Lira. Parecer da Comissão de 

Finanças e Orçamento, favorável, com voto contrário, em separado, do 

Vereador Francisco de Macedo Bento. O Vereador Jander Lira pede vista 

do processo por uma Sessão. Para encaminhar a votação do pedido de vista, 

faz uso da palavra o Vereador Anacleto Campanella Junior. Colocado em 

votação, o pedido de vista do processo por uma Sessão fica “Rejeitado, com 

votos favoráveis dos vereadores Francisco de Macedo Bento e Jander 

Cavalcanti de Lira”. Colocado o processo em discussão, faz uso da palavra o 

Vereador Anacleto Campanella Junior. Ninguém mais desejando fazer uso da 

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

vereadores Jander Cavalcanti de Lira e Edison Roberto Parra. Colocado em 

votação, fica “Aprovado em 1º Turno, com votos contrários dos vereadores 

Francisco de Macedo Bento e Jander Cavalcanti de Lira”. Para declarar o 

voto, faz uso da palavra o Vereador Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Item III 

- Processo nº 1519/18. Prefeitura Municipal. 1ª Discussão e Votação do 

Projeto de Lei que “Altera a redação dos dispositivos da Lei Municipal nº 

4.620, de 16 de abril de 2008, que dispõe sobre a política municipal de meio 

ambiente, seus objetivos, mecanismos de formulação e aplicação, constitui o 

Sistema Municipal de Meio Ambiente – SISMUSA e dá outras providências, 

alterada pela Lei Municipal nº 4.878, de 22 de abril de 2010.”. Parecer da 

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

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

da palavra, é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado em 1º 

Turno”. Item IV - Processo nº 1592/18. Prefeitura Municipal. 1ª Discussão 

e Votação do Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo a contratar 

financiamento junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social – BNDES, bem como a oferecer garantias e dá outras providências 

correlatas.”. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, favorável, com voto 

contrário, em separado, do Vereador Jander Cavalcanti de Lira. Parecer 

da Comissão de Finanças e Orçamento, favorável, com voto contrário, em 

separado, do Vereador Francisco de Macedo Bento.  O Vereador Jander Lira 

pede vista do processo por uma Sessão. Para encaminhar a votação do pedido 

de vista, faz uso da palavra o Vereador Anacleto Campanella Junior. Colocado 

em votação, o pedido de vista do processo por uma Sessão fica “Rejeitado, 

com votos favoráveis dos vereadores Francisco de Macedo Bento e Jander 

Cavalcanti de Lira”. Colocado o processo em discussão, faz uso da palavra o 

Vereador Anacleto Campanella Junior. Ninguém mais desejando fazer uso da 

palavra, é esta encerrada. Para encaminhar a votação, faz uso da palavra o 
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Vereador Jander Cavalcanti de Lira. O Presidente solicita e o 1º Secretário 

assume a presidência da Mesa. Para declarar voto, faz uso da palavra o 

Vereador Eclerson Pio Mielo, que em seguida reassume a presidência da Mesa. 

Item V - Processo nº 1593/18. Prefeitura Municipal. 1ª Discussão e Votação 

do Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder 

contribuições no exercício de 2018 e dá outras providências”. Parecer da 

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

Orçamento, favorável. Colocado em discussão, faz uso da palavra o Vereador 

Edison Roberto Parra. Ninguém mais desejando fazer uso da palavra, é esta 

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

Jander Cavalcanti de Lira, Moacir Luiz Gomes Rubira, Anacleto Campanella e 

Edison Roberto Parra. Colocado em votação, fica “Aprovado em 1º Turno”. 

Item VI - Processo nº 1594/18. Prefeitura Municipal. 1ª Discussão e Votação 

do Projeto de Lei que “Dispõe sobre a permissão para o exercício do comércio 

ambulante nas vias e logradouros públicos do Município de São Caetano do Sul 

e dá outras providências”. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, 

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

Colocado em discussão, faz uso da palavra o Vereador Sidnei Bezerra da Silva. 

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

votação, fica “Aprovado em 1º Turno”. Esgotados os motivos que nortearam 

a presente convocação, o Sr. Presidente declara, às onze horas e três minutos, 

encerrada a Sessão, convidando os Srs. Vereadores a assinarem o Livro de 

Registro de Presença para a 4ª Sessão Extraordinária que será realizada a seguir. 

Para constar é lavrada esta Ata, que lida e achada conforme, será assinada pelos 

Srs. Presidente e o Primeiro Secretário. ............................................................... 

 
 

    ECLERSON PIO MIELO 

           PRESIDENTE 

     MAURÍCIO F. DA CONCEIÇÃO 

                 1ª SECRETÁRIO 

 

 


