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ATA DA 05ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 2ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, 

REALIZADA NO PLENÁRIO DOS 

AUTONOMISTAS, AOS TREZE DIAS DO 

MÊS DE MARÇO DO ANO DE DOIS MIL E 

DEZOITO. 

 

 

Às dezessete horas e e quarenta e cinco minutos, com a presença dos 

Vereadores registrada em livro próprio, o Senhor Presidente, Vereador 

Eclerson Pio Mielo, assume a Presidência e declara aberta a Sessão. A Ata da 

4ª Sessão Ordinária e da 1ª Sessão Solene são “Aprovadas”. A seguir, passa 

a palavra ao 2º Secretário, Vereador Moacir Luiz Gomes Rubira, que procede 

à leitura das matérias destinadas ao Expediente. Processo nº. 6518/14. 

Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor Prefeito Municipal, encaminhando 

cópia do Decreto nº 11.239, de 08/02/18. “Ciente”. Processo nº. 1046/18. 

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

Municipal a abrir Crédito Adicional Especial e dá outras providências.". “Às 

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

nº. 1047/18. Prefeitura Municipal. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a 

concessão de benefícios para os pagamentos de débitos de anuidades escolares 

da Universidade Municipal de São Caetano do Sul e dá outras providências.". 

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

Processo nº. 0931/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que 

"Acrescenta parágrafo único ao artigo 2º da Lei nº 4.614, de 10 de abril de 

2008, que alterou a Lei nº 3.672, de 14 de abril de 1998, que instituiu a 

Campanha Permanente de Prevenção do Câncer Ginecológico e Mamário e 

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

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0961/18. Marcos Sergio Gonçalves 

Fontes. Projeto de Lei que "Institui, no âmbito do município de São Caetano 

do Sul, a 'Campanha Cantinho do Preço Justo' direcionada à comercialização 

com desconto, de frutas, verduras e legumes que, embora recomendáveis ao 

consumo humano, apresentem-se com pequenos defeitos, manchas ou 

parcialmente machucados e dá outras providências.". “Às Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0962/18. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Acrescenta o artigo 1º-

A à Lei nº 3.720, de 16 de outubro de 1998, que instituiu no município de São 

Caetano do Sul, o 'Programa Permanente de Prevenção à Tuberculose', 
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alterada pela Lei nº 5.193, de 09 de junho de 2014, e dá outras providências.". 

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

Processo nº. 0969/18. Cristiano de Freitas Gomes. Projeto de Lei que 

"Assegura às crianças com Transtornos de Aprendizagem, o direito a 

aplicação de avaliação especial de aprendizagem nas escolas públicas 

municipais e nas escolas privadas, no município de São Caetano do Sul e dá 

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

Orçamento”. Processo nº. 1029/18. Edison Roberto Parra. Projeto de 

resolução que "Institui a Sessão Solene comemorativa do 50º aniversário 

(Jubileu de Ouro) do grupo escoteiro São Caetano do Sul e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 0601/18. Jander Cavalcanti de Lira e outros. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando que seja denominada 

"Professora Maria Teresinha Dario Fiorotti" a nova escola de educação 

infantil, em construção entre as ruas Saldanha Marinho, rua Nazaret e avenida 

Presidente Kennedy ao lado do Hospital Municipal de Emergências Albert 

Sabin, bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0916/18 a 

0924/18. Francisco de Macedo Bento. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a limpeza 

no entorno de toda a estação ferroviária, bairro Fundação; a limpeza em todo 

o entorno da fábrica da GM, localizada no bairro Prosperidade; recapeamento 

do asfalto na alameda Conde de Porto Alegre, bairro Santa Maria; 

recapeamento asfástico em toda extensão da rua Deputado Emílio Carlos, 

bairro Fundação; colocação das placas com nomes das ruas visíveis, em todo 

o bairro Barcelona; a revitalização da EMEI João Barile, localizada na rua 

Doutor Durval Vilalva, 125, bairro Fundação; a repintura das faixas de 

pedestre e faixas das vias em todo o bairro Fundação; a limpeza e pintura da 

praça localizada na rua Xingú, bairro Santa Maria; e a limpeza entorno do 

clube São Caetano, localizado na rua Ceará, 393, bairro Fundação. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0927/18 e 0928/18. César Rogério Oliva. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a apuração de denúncia de ambulantes não autorizados 

trabalhando na rua Santa Catarina, Centro; e a destinação de automóveis 

descaracterizados da frota da municipalidade para servirem à Guarda Civil 

Municipal como viaturas à paisana. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

0930/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando a instalação de uma lixeira grande na rua 

Piabanha, na confluência com a alameda São Caetano, ao lado da praça 

Miguel Hernandez, bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

0939/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicação ao Senhor 
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Prefeito Municipal objetivando reforma da calçada na rua Capeberibe, 

confluência com rua Taipas, bairro Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 0945/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicação 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a limpeza constante da lixeira na 

rua Capivari, esquina com rua Carmine Perrella, bairro Nova Gerty. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0946/18 a 0958/18. César Rogério Oliva. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a ligação de ponto de internet na Unidade Básica de Saúde 

Amélia rua locatelli na alameda João Galego, 01, bairro Santa Maria; o plantio 

de árvores nativas do estacionamento do CAPS - Centro de Atenção 

Psicossocial - Dr. Ruy Penteado, na rua dos Castores, 60, bairro Mauá; 

fiscalização em toda extensão da rua Santa Catarina, Centro; a humanização 

da base do SAMU na avenida Vital Brasil Filho, 300, bairro Oswaldo Cruz; a 

limpeza da piscina do clube Santa Maria na rua Pelegrino Bernardo, 1301, 

bairro Olímpico; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas com 

auxílio de motocicletas na praça endereçada na alameda São Caetano, bairro 

Santa Maria; determinar a Secretaria Municipal de Assistência e Inclusão 

Social, a apuração de eventual exploração infantil ocorrendo na rua Santa 

Catarina, altura do numeral 198 (em frente à lojas Americanas Express), 

Centro, bem como as providências cabíveis a fim de saneamento da 

vulnerabilidade que se encontram as crianças em suposta situação de rua; a 

reforma do passeio público em frente ao Sam's Club, na avenida avenida dos 

Estados, bairro Fundação; a instalação de uma lombada na alameda Conde de 

Porto Alegre, 363, bairro Santa Maria; fiscalização sobre veículos 

abandonados na rua Xavantes, bairro Olímpico; estudos visando humanização 

por parte dos colaboradores da UBS Dolores Massei na rua Senador Fláquer, 

134, bairro São José; a apuração de denúncia de falta de oxigênio na UBS 

Dolores Massei na rua Senador Fláquer, 134, bairro São José; e que a empresa 

responsável pela fiação elétrica faça a manutenção dos postes na altura do nº 

451 da rua Lourdes, bairro Nova Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

0959/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicação ao Senhor Prefeito 

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

sobre autoriza o município a buscar o repasse integral dos valores ressarcidos 

ao Sistema Único de Saúde - SUS, pelas operadoras de planos privados de 

assistência à saúde, nos casos de atendimento aos respectivos beneficiários 

nas unidades municipais de saúde, e dá outras providências. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 0963/18. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Indicação 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a revitalização da praça Moraes 

Sarmento, localizada na rua Dr. Afrânio Peixoto, bairro Cerâmica. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 0964/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira 
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da Silva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a manutenção 

dos aparelhos de ginástica na praça Itália, bairro Fundação. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 0966/18 e 0967/18. Moacir Luiz Gomes Rubira. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: estudos para agentes de transito ficarem no período de 

entrada e saída dos alunos rua Tenente Antônio João, 413, em frente a EMI 

Maria Simonetti Thomé, bairro Cerâmica; e a pintura amarela e instalação de 

placa de proibido estacionar os veículos na rua Bandeirante, altura do número 

31, bairro Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0968/18. Cristiano 

de Freitas Gomes. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando criar, 

juntamente com a Secretaria de Saúde e com a Secretaria de Educação, uma 

parceria com o instituto triângulo para reciclagem de óleo. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 0970/18 a 0974/18. Sueli Aparecida Nogueira 

Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: o recapeamento asfáltico e repintura 

da faixa de pedestres na rua Conselheiro Lafayette, na confluência com a rua 

Oriente, bairro Barcelona; reforma da calçada na rua Arnaldo Sante Locoselle, 

na calçada da EMEF Luiz Olinto Tortorello, bairro Cerâmica,; a pintura de 

uma faixa carga-descarga na rua Boa Vista, 390, bairro Boa Vista; reforma e 

revitalização da EMEF Eda Mantoanelli na rua Ivaí, 63, bairro Santa Maria; e 

a manutenção do próprio municipal em frente a EMEF 28 de Julho, antigo 

recanto do artesanato na rua Oriente, esquina com rua florida, bairro 

Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0975/18. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a 

implantação de taxões (tartarugas) e lombada eletrônica nas ruas Pan e Maria 

tereza, ambas no bairro Boa Vista. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

0976/18 e 0977/18. Jander Cavalcanti de Lira. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

instalação de iluminação de LED no entorno de todas as escolas do município, 

na área que corresponderá, no mínimo, a círculos de raio correspondente a 100 

(cem) metros, com centro nos portões de entrada e saída das escolas; e a 

reabertura da agência de administração do bairro Prosperidade, em São 

Caetano do Sul, popularmente conhecida como subprefeitura do Prosperidade. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1005/18. César Rogério Oliva. Indicação 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a reforma dos bueiros na altura da 

Fundação Municipal Anne Sullivan, na alameda Conde de Porto Alegre, 820, 

bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1006/18. Eclerson 

Pio Mielo. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando regulamentar 

a Lei nº 3.562, de 03 de setembro de 1997, que "Dispõe sobre a 

obrigatoriedade do uso de aparelho sensor de vazamento de gás, nos 
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estabelecimentos que determina, no município de São Caetano do Sul, 

alterada pela Lei nº 3.847, de 19 de novembro de 1.999.". “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 1009/18 e 1010/18. Sidnei Bezerra da Silva. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: instituir o conselho municipal de pedestres com vistas a 

contribuir para o fomento de ações voltadas à mobilidade do pedestre em 

parceria com o poder público; e implantar um programa de "reposição 

permanente das placas indicativas de logradouros na cidade de São Caetano 

do Sul em parceria com a iniciativa privada". “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 1014/18 a 1028/18. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: à instalação de lixeiras para a coleta de resíduos recicláveis, nas 

principais vias do bairro Cerâmica; à instalação de lixeiras para a coleta de 

resíduos recicláveis, nas principais vias do bairro São José; à instalação de 

lixeiras para a coleta de resíduos recicláveis, nas principais vias do Centro; à 

instalação de lixeiras para a coleta de resíduos recicláveis, nas principais vias 

do bairro Nova Gerty; à instalação de lixeiras para a coleta de resíduos 

recicláveis, nas principais vias do bairro Santa Paula; à instalação de lixeiras 

para a coleta de resíduos recicláveis, nas principais vias do bairro Oswaldo 

Cruz; à instalação de lixeiras para a coleta de resíduos recicláveis, nas 

principais vias do bairro Fundação; à instalação de lixeiras para a coleta de 

resíduos recicláveis, nas principais vias do bairro Prosperidade; estudos e 

tratativas para a verificação das condições, bem como para a realização de 

eventuais reparos e manutenções nas vias públicas do bairro Santo Antônio, 

em São Caetano do Sul; estudos e tratativas para a verificação das condições, 

bem como para a realização de eventuais reparos e manutenções nas vias 

públicas do bairro Jardim São Caetano, em São Caetano do Sul; estudos e 

tratativas para a verificação das condições, bem como para a realização de 

eventuais reparos e manutenções nas vias públicas do bairro Mauá, em São 

Caetano do Sul; estudos e tratativas para a verificação das condições, bem 

como para a realização de eventuais reparos e manutenções nas vias públicas 

do bairro Olímpico, em São Caetano do Sul; estudos e tratativas para a 

verificação das condições, bem como para a realização de eventuais reparos e 

manutenções nas vias públicas do bairro Barcelona, em São Caetano do Sul; 

estudos e tratativas para a verificação das condições, bem como para a 

realização de eventuais reparos e manutenções nas vias públicas do bairro 

Santa Maria, em São Caetano do Sul; e estudos e tratativas para a verificação 

das condições, bem como para a realização de eventuais reparos e 

manutenções nas vias públicas do bairro Boa Vista, em São Caetano do Sul. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1031/18 a 1033/18. Edison Roberto 
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Parra. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: para que envie uma equipe para efetuar os 

devidos reparos na tampa do bueiro na rua da Paz, 202, em frente a bica 

d'água, bairro Mauá; a pintura de faixa amarela por toda a extensão da faixada 

da igreja na rua Conselheiro Lafayette, 443, em frente a igreja palavra da fé, 

bairro Santa Paula; e viabilizar a instalação de um ponto de ônibus com bancos 

na alameda São Caetano, 1757, ao 1761, bairro Santa Paula. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 1034/18 e 1035/18. Maurício Fernandes da 

Conceição. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a instalação de brinquedos diversos na área de 

lazer (parquinho) da EMEI Castorina Faria Lima, na rua Teffé, nº 460, bairro 

Santa Maria; e a revitalização da praça lucindo candido, localizada na rua 

Capivari com a rua Vieira de Carvalho, no bairro Nova Gerty. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 1039/18 a 1042/18. Moacir Luiz Gomes Rubira. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a implantação de retorno e as devidas sinalizações, na 

avenida Tijucussú, 99, bairro Olímpico; tampar o buraco existente na rua 

Baraldi, em frente ao número 1165, Centro; a desobstrução, limpeza, 

manutenção, instalação de grade e reparos na tampa do bueiro, localizado na 

rua Doutor Durval Vilalva, 16, bairro Fundação; e tampar o buraco existente 

na Avenida do Estado, esquina com a rua Dr. Durval Vilalva altura do número 

10, bairro Fundação. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1044/18. Caio 

Eduardo Kin Jesus Funaki. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando que realize estudos a fim de promover a instalação de lixeiras em 

toda a extensão do bairro Prosperidade, especialmente na avenida 

Prosperidade e na rua Felipe Camarão. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

1051/18 a 1056/18. Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: determinar 

a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em toda a extensão da rua Dora, 

bairro Mauá; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas 

imediações da Cidade das Crianças, bairro Santa Maria; a imediata remoção 

de 2 veículos, santana e chevette, abandonados na rua Cavalheiro Ernesto 

Giuliano, entre os nº 324 e 323 , bairro São José; a revitalização da área 

ajardinada em frente a EMEF 28 de Julho e a completa manutenção no ponto 

digital localizado na rua Oriente, 501, em frente ao portão da EMEF 28 de 

Julho, bairro Barcelona; o recapeamento asfáltico na rua Alegre e em toda a 

extensão das vias do bairro Santa Paula; e revitalizar a praça wellington 

gouveia, defronte a escola estadual Dona Idalina Macedo da Costa Sodré, 

bairro Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0925/18. Eduardo José 

Vidoski. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, 
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visando rondas ostensivas nas ruas Piauí, Marina Jacomussi e adjacências, 

bairro Santo Antônio. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

Processo nº. 0932/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações para o atual Senador Fausto Guilherme Longo, deputado 

eleito pelo Brasil para a próxima legislatura do Parlamento Italiano. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0934/18. Olyntho 

Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º 

BPM-M, visando rondas ostensivas especificamente nos horários de entrada 

e saída de alunos, nas imediações da EMI Candinha Massei Fedato na rua 

Tupi, 300, bairro Cerâmica. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 0935/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento 

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

especificamente nos horários de entrada e saída de alunos, nas imediações da 

EMI Alice Pina Bernardes na rua Herculano de Freitas, 265, bairro Fundação. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0936/18. 

Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª 

Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas especificamente nos horários 

de entrada e saída de alunos, nas imediações da EMI Alfredo Rodrigues na 

avenida Papa João XXIII, 601, bairro Jardim São Caetano. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0937/18. Olyntho Sequalini 

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

visando rondas ostensivas especificamente nos horários de entrada e saída de 

alunos, nas imediações da EMI Antonia Capovilla Tortorello na avenida 

Paraíso, 831, bairro Olímpico. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado”. Processo nº. 0938/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

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

rondas ostensivas especificamente nos horários de entrada e saída de alunos, 

nas imediações da EMI Ângela Massei na rua Nestor Moreira, 360, bairro 

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

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

0942/18. Cristiano de Freitas Gomes. Requerimento solicitando inserção em 

Ata e nos Anais de Voto de Congratulações ao EME Alcina Dantas Feijão que 

vem fomentando com maestria o ensino na região, sendo inclusive sinônimo 
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de credibilidade e inovação. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 0943/18. Cristiano de Freitas Gomes. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações ao CTNEN - Centro 

de Triagem Neonatal do município de São Caetano do Sul e toda sua equipe, 

por realizar trabalho tão significativo com crianças e adolescentes do 

município que apresentam transtornos de Deficit de Atenção, Hiperatividade 

e Transtorno de Aprendizagem, somando mais de 450 atendimentos por mês. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0979/18. 

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

BPM-M, visando rondas ostensivas com auxílio de motocicletas em toda 

extensão da rua Porto Calvo, bairro São José. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0980/18. César Rogério Oliva. 

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

rondas ostensivas com auxílio de motocicletas em toda extensão da rua 

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

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

Processo nº. 0981/18. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio 

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

motocicletas em toda a extensão 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. 0982/18. 

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

BPM-M, visando rondas ostensivas com auxílio de motocicletas em toda 

extensão da avenida Guido Aliberti, bairro São José. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0983/18. César Rogério Oliva. 

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

rondas ostensivas com auxílio de motocicletas em toda a extensão 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. 0984/18. César Rogério Oliva. Requerimento 

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

com auxílio de motocicletas em toda extensão 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. 0985/18. 

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

BPM-M, visando rondas ostensivas com auxílio de motocicletas em toda 



 

 

hae  9 

extensão da rua Ipê, bairro São José. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 0986/18. César Rogério Oliva. Requerimento 

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

com auxílio de motocicletas em toda extensão 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. 0987/18. 

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

BPM-M, visando rondas ostensivas com auxílio de motocicletas em toda 

extensão da avenida Fernando Simonsen, bairro São José. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0988/18. César Rogério Oliva. 

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

rondas ostensivas com auxílio de motocicletas em toda extensão da rua 

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

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

Processo nº. 0989/18. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio 

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

motocicletas em toda extensão da rua Adonel de Souza Maciel, bairro São 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0990/18. 

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

BPM-M, visando rondas ostensivas com auxílio de motocicletas em toda 

extensão da rua Ângelo Aparecido Radim, bairro São José. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0991/18. César Rogério Oliva. 

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

rondas ostensivas com auxílio de motocicletas em toda extensão da rua 

Serafim Carlos, bairro São José. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado”. Processo nº. 0992/18. César Rogério Oliva. Requerimento 

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

com auxílio de motocicletas em toda extensão da rua Ulisses Tornincasa, 

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

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

nº. 0993/18. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à 

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

em toda extensão da rua Pandiá Calógeras, bairro São José. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0994/18. César Rogério Oliva. 
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Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando 

rondas ostensivas com auxílio de motocicletas em toda extensão da rua 

Senador Fláquer, bairro São José. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado”. Processo nº. 0995/18. César Rogério Oliva. Requerimento 

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

com auxílio de motocicletas em toda extensão 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. 0996/18. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à 

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

em toda extensão 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. 0997/18. César Rogério Oliva. 

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

rondas ostensivas com auxílio de motocicletas em toda extensão 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. 0998/18. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio 

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

motocicletas em toda extensão da rua Eduardo Prado, bairro São José. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0999/18. 

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

BPM-M, visando rondas ostensivas com auxílio de motocicletas em toda 

extensão da rua Duvilio José Quaglia, bairro São José. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1000/18. César Rogério Oliva. 

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

rondas ostensivas com auxílio de motocicletas em toda extensão 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. 1001/18. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio 

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

motocicletas em toda extensão 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. 1002/18. 

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

BPM-M, visando rondas ostensivas com auxílio de motocicletas em toda 

extensão da rua Presidente Nereu Ramos, bairro São José. Colocado em 
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discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado 

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1003/18. César Rogério Oliva. 

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

rondas ostensivas com auxílio de motocicletas em toda extensão 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. 1004/18. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio 

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

motocicletas em toda extensão 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. 1007/18. 

Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, à 

secretaria de educação e à secretaria de serviços urbanos do município de São 

Caetano do Sul, pelo trabalho de revitalização das escolas da cidade. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1008/18. Marcel 

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

Voto de Congratulações ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, Doutor José 

Auricchio Junior, pelo lançamento do Serviço Integrado de Urgência - SOS 

Cidadão - 156. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 1030/18. Edison Roberto Parra. Requerimento solicitando envio de ofício 

a empresa AES Eletropaulo - SCS, visando para que envie uma equipe de 

manutenção para efetuar a reinstalação da fiação que encontra-se solta na via 

pública, estrada das Lágrimas, 1322, faixa de travessia de pedestre, bairro 

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

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

nº. 1036/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando 

envio de ofício à Febraban, visando solicitar as agências bancárias de São 

Caetano do Sul informarem ao consumidor sobre o direito de saldar 

antecipadamente seus débitos e obter redução de juros e outros encargos. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1037/18. 

Moacir Luiz Gomes Rubira. Requerimento solicitando envio de ofício a 

empresa Vivo - Telefônica Brasil S/A, visando envio de equipe para a retirada 

de excesso de fios enrolados no poste na rua Justino Paixão, 701, Jardim São 

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

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

1038/18. Moacir Luiz Gomes Rubira. Requerimento solicitando envio de 
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ofício a empresa Net Serviços de Comunicação S/A, visando envio de equipe 

para a retirada de excesso de fios enrolados no poste na rua Justino Paixão, 

701, Jardim São Caetano. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 1043/18. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Requerimento 

solicitando envio de ofício a empresa AES Eletropaulo - SCS, visando efetuar 

reparos na rede elétrica da avenida Prosperidade e da rua Felipe Camarão, no 

bairro Prosperidade. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 1045/18. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações ao atleta Luiz Carlos 

Corniatti, pela conquista dos inúmeros títulos na modalidade crossfit na 

categoria master (de 35 a 39 anos) e pela participação no campeonato de 

crossfit "Open 2018", primeira etapa do "Crossfit Games" e funciona como 

uma seletiva para a maior competição de crossfit do mundo, que acontecerá 

em agosto deste ano, em madison (Wisconsin, EUA). Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1048/18. Marcos Sergio Gonçalves 

Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício à ACISCS - Associação 

Comercial e Industrial de São Caetano do Sul, visando sugerir aos 

estabelecimentos comerciais onde circulam mais de 500 (quinhentos) 

cidadãos por dia, adequarem 5% (cinco por cento) da totalidade de seus 

carrinhos de compras às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1049/18. 

Eduardo José Vidoski. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais 

de Voto de Congratulações à Secretaria Municipal de Cultura, pelo 

reconhecimento de São Caetano do Sul, através de pesquisa do instituto 

Datafolha, como a cidade que oferece maior acesso à Cultura no ABC 

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

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

1050/18. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª 

Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas em toda extensão do espaço 

onde localiza-se as torres da Eletropaulo, rua Dora, bairro Mauá. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1057/18. Maurício 

Fernandes da Conceição. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. 

do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas constantes de forma preventiva em 

toda a extensão e adjacências das vias: Madeira, Guaporé, Tibagi e Ivaí no 

bairro Santa Maria. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 
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palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo 

nº. 0933/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando inserção 

em Ata e nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento da Senhorita 

Amanda Nunes Teixeira. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 0944/18. Carlos Humberto Seraphim. Requerimento solicitando 

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

Senhora Iris Roveri Zucco. 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 procede 

à chamada nominal alfabética dos Srs. Vereadores. O Presidente solicita e o 

1º Secretário, Vereador Maurício Fernandes da Conceição, assume a 

presidência da Mesa.  Faz uso da palavra o Nobre Edil: Eclerson Pio Mielo, 

que em seguida reassume a presidência da Mesa e dá prosseguimento à 

chamada nominal alfabética dos Srs. Vereadores. Fazem uso da palavra os 

Nobres Edis: Jander Cavalcanti de Lira, Marcos Sergio Gonçalves Fontes e 

Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. 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 à leitura da Ordem do Dia. Item I - 

Processo nº 2633/17. Edison Roberto Parra. 2ª Discussão e Votação do 

Projeto de Lei que “Altera a redação da ementa e do artigo 1º da Lei nº 5.378, 

de 22 de fevereiro de 2016 e dá outras providências”. Parecer da Comissão de 

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

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

é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado em 2º Turno”. 

“Publique-se.” Item II - Processo nº 3681/17. Marcos Sergio Gonçalves 

Fontes e Edison Roberto Parra. 2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que 

“Assegura às crianças com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade 

– TDAH – a reserva de assentos da primeira fila, em salas de aula de escolas 

públicas municipais e de escolas privadas, no Município de São Caetano do 

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

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

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

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

se.” Para declarar voto, faz uso da palavra o Vereador Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Item III - Processo nº 0569/15. Fábio Soares De Oliveira. 

1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Dispõe sobre o atendimento 

prioritário aos portadores de doenças raras e genéticas, estabelecendo 
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diretrizes para a promoção da educação com relação a elas e dá outras 

providências”. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, deixando a 

critério do Plenário. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, 

contrário. Colocado em discussão o Parecer da Comissão de Finanças e 

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

Colocado em votação, o Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento 

fica “Aprovado, com votos contrários dos vereadores Francisco de 

Macedo Bento e Jander Cavalcanti de Lira”. “Arquive-se”. Item IV - 

Processo nº 1069/15. Fábio Soares De Oliveira. 1ª Discussão e Votação do 

Projeto de Lei que “Dispõe sobre as regras para comercialização de alimentos 

em trailers, vans e veículos similares – food trucks – e dá outras providências”. 

Parecer da Comissão de Justiça e Redação, deixando a critério do Plenário. 

Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, deixando a critério do 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Rejeitado, com votos favoráveis 

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

“Arquive-se”. Item V - Processo nº 1364/15. Jorge Martins Salgado. 1ª 

Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Dispõe sobre o incentivo para 

implantação de um banco de leite humano na Casa da Gestante, situada no 

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

Comissão de Justiça e Redação, deixando a critério do Plenário. Parecer da 

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

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

votação, fica “Rejeitado, com votos favoráveis dos vereadores Francisco 

de Macedo Bento e Jander Cavalcanti de Lira”. “Arquive-se”. Item VI - 

Processo nº 1763/15. Paulo Roberto de Jesus. 1ª Discussão e Votação do 

Projeto de Lei que “Dispõe sobre o disparo acidental ou aleatório de sistemas 

de alarmes sonoros residenciais e comerciais, situados no Município de São 

Caetano do Sul e dá outras providências”. Parecer da Comissão de Justiça e 

Redação, deixando a critério do Plenário. Parecer da Comissão de Finanças 

e Orçamento, contrário. Colocado em discussão o Parecer da Comissão de 

Finanças e Orçamento, ninguém desejando fazer uso da palavra, é esta 

encerrada. Colocado em votação, o Parecer da Comissão de Finanças e 

Orçamento fica “Aprovado, com votos contrários dos vereadores 

Francisco de Macedo Bento e Jander Cavalcanti de Lira”. “Arquive-se”.  

Item VII - Processo nº 2713/15. Eder Xavier. 1ª Discussão e Votação do 

Projeto de Lei que “Institui o incentivo à inclusão de orientação quanto à 

doação de sangue em receituários, formulários e requisições dos profissionais 

médicos da Rede Municipal de Saúde, na forma que especifica e dá outras 

providências”. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, favorável. Parecer 
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da Comissão de Finanças e Orçamento, contrário. Colocado em discussão o 

Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, ninguém desejando fazer 

uso da palavra, é esta encerrada. Colocado em votação o Parecer da 

Comissão de Finanças e Orçamento, fica “Aprovado, com votos 

contrários dos vereadores Francisco de Macedo Bento e Jander 

Cavalcanti de Lira”. “Arquive-se”.  Item VIII - Processo nº 4271/17. 

Sidnei Bezerra Da Silva. Discussão e Votação Únicas Adiadas do Parecer da 

Comissão de Justiça e Redação, opinando pela inconstitucionalidade do 

Projeto de Lei que “Dispõe sobre a obrigatoriedade da inclusão de cláusula de 

garantia nos editais de licitação para contratação de obras e serviços no 

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

discussão, o autor, Vereador Sidnei Bezerra da Silva pede o arquivamento do 

Projeto de Lei. Ninguém mais desejando fazer uso da palavra, é esta 

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

Lei fica “Aprovado”. “Arquive-se”. Item IX - Processo nº 8287/17. 

Eclerson Pio Mielo. Discussão e Votação Únicas do Projeto de Decreto 

Legislativo que concede título de “Cidadão Sulsancaetanense” ao 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, Dagoberto Jeronimo do 

Nascimento, pelos relevantes serviços prestados ao Município.”. Parecer da 

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

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

uso da palavra, é esta encerrada. O Sr. Presidente esclarece ao Plenário que, 

tratando-se de Projeto de Decreto Legislativo que concede título, a matéria 

exige o quorum especial de 2/3 (dois terços) dos membros da Câmara para sua 

aprovação e, neste caso, o Presidente também deve votar para esta finalidade. 

Esclarece, ainda, que os Vereadores que forem favoráveis ao projeto deverão 

votar “Sim” e os que forem contrários deverão votar “Não”. O 1º Secretário 

faz a chamada nominal dos Vereadores. Encerrada a votação, com 16 

(dezesseis) votos “SIM” e 03 (três) abstenções, fica “Aprovado”. “Publique-

se”. Item X - Processo nº 0250/18. Eduardo José Vidoski. Discussão e 

Votação Únicas do Projeto de Decreto Legislativo que concede título de 

“Cidadão Sulsancaetanense” ao Excelentíssimo Senhor Doutor Carlos 

Henrique Focesi Sampaio, pelos relevantes serviços prestados ao Município.”. 

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

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

desejando fazer uso da palavra, é esta encerrada. O Sr. Presidente esclarece ao 

Plenário que, tratando-se de Projeto de Decreto Legislativo que concede título, 

a matéria exige o quorum especial de 2/3 (dois terços) dos membros da 

Câmara para sua aprovação e, neste caso, o Presidente também deve votar 

para esta finalidade. Esclarece, ainda, que os Vereadores que forem favoráveis 



 

 

hae  16 

ao projeto deverão votar “Sim” e os que forem contrários deverão votar 

“Não”. O 1º Secretário faz a chamada nominal dos Vereadores. Encerrada a 

votação, com 16 (dezesseis) votos “SIM” e 03 (três) abstenções, fica 

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

convocação, o Sr. Presidente declara, às dezoito 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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