ATA DA 04ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 3ª
SESSÃO
LEGISLATIVA,
DA
17ª
LEGISLATURA,
DA
CÂMARA
MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL,
REALIZADA
NO
PLENÁRIO
DOS
AUTONOMISTAS, AOS VINTE E SEIS
DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO
DE DOIS MIL E DEZENOVE.

Às dezessete horas e quarenta e oito minutos, com a presença dos Vereadores
registrada em livro próprio, o Senhor Presidente, Vereador Eclerson Pio
Mielo, assume a Presidência e declara aberta a Sessão. A Ata da 03ª Sessão
Ordinária é “Aprovada”. A seguir, passa a palavra ao 1º Secretário, Vereador
Olyntho Sequalini Voltarelli, que procede à leitura das matérias destinadas ao
Expediente. Processo nº. 2272/18. Prefeitura Municipal. Ofício
encaminhando cópia dos Balanços Financeiros da Prefeitura Municipal do
exercício de 2.018. “À Comissão de Finanças e Orçamento”. Processo nº.
0757/19. Prefeitura Municipal. Projeto de Lei que "Autoriza o Poder
Executivo Municipal a conceder o uso de bem público ao São Caetano Esporte
Clube para suas instalações e dá outras providências.". “Às Comissões de
Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0633/19.
César Rogério Oliva. Projeto de Lei que "Institui, no âmbito do sistema
municipal de ensino, o 'Programa Escola Sem Partido' e dá outras
providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e
Orçamento”. Processo nº. 0792/19. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Projeto
de Lei que "Dispõe sobre a livre parada ou estacionamento de veículos
prestadores do serviço de transporte escolar, privado ou público, para
embarque e desembarque de escolares, na forma que especifica, 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. 0806/19.
Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Institui o serviço de
mensagens 'whatsapp scs combate ao mosquito Aedes aegypti' 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. 0807/19.
Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Altera a redação da
ementa e do artigo 1º da Lei nº 5.394, de 21 de março de 2016, que instituiu o
incentivo à instalação de bicicletários nos estabelecimentos comerciais,
situados no município de São Caetano do Sul e dá outras providências.". “Às
Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo
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nº. 0808/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Institui a
meia-entrada em eventos culturais, esportivos e de lazer às mulheres no
âmbito do município de São Caetano do Sul, na data que se comemora o Dia
Internacional da Mulher e dá outras providências.". “Às Comissões de
Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0809/19.
Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Institui a
obrigatoriedade da inserção nas placas de atendimento prioritário o símbolo
mundial do autismo, pelos estabelecimentos públicos e privados, situados no
município de São Caetano do Sul e dá outras providências.". “Às Comissões
de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0834/19.
Maurício Fernandes da Conceição. Projeto de Lei que "Institui a
obrigatoriedade da substituição gradual do fornecimento de canudos plásticos
descartáveis por canudos feitos com materiais biodegradáveis ou materiais
duráveis ou recicláveis, no âmbito dos estabelecimentos comerciais situados
no município de São Caetano do Sul e dá outras providências.". “Às
Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo
nº. 0835/19. Maurício Fernandes da Conceição. Projeto de Lei que "Institui o
Inventário Arbóreo, na forma que especifica, 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. 0836/19. Maurício
Fernandes da Conceição. Projeto de Lei que "Institui, no Calendário Oficial
de Datas e Eventos do Município de São Caetano do Sul, a 'Semana do Terço
dos Homens' e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e
Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0858/19. Jander
Cavalcanti de Lira. Projeto de Lei que "Institui, no Calendário Oficial de Datas
e Eventos do Município de São Caetano do Sul, a 'Semana de Curso de
Treinamento e Simulação Contra Incêndio', para o corpo docente,
funcionários e alunos de escolas, municipais e privadas, e de universidades
localizadas no município de São Caetano do Sul e dá outras providências.".
“Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”.
Processo nº. 0887/19. Magali Aparecida Selva Pinto. Projeto de Lei que
"Altera a ementa e o artigo 1º da Lei nº 5.504, de 26 de abril de 2017, que
instituiu no Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município de São
Caetano do Sul, o 'Dia da Troca de Livros' e dá outras providências.". “Às
Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo
nº. 0888/19. Magali Aparecida Selva Pinto. Projeto de Lei que "Institui, no
Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município de São Caetano do Sul,
a 'Semana de Combate à Obesidade Infanto-Juvenil' e dá outras
providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e
Orçamento”. Processo nº. 0889/19. Francisco de Macedo Bento. Projeto de
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Lei que "Institui o treinamento e humanização através de palestras
motivacionais para funcionários do setor público em São Caetano sul, e dá
outras providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e
Orçamento”. Processo nº. 0890/19. Francisco de Macedo Bento. Projeto de
Lei que "Assegura tratamento psicológico para mulheres que sofrem violência
sexual e doméstica em todos os hospitais municipais e UBS de São Caetano
do Sul e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de
Finanças e Orçamento”. Processos nºs. 0747/19 a 0749/19. Sueli Aparecida
Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal
objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a criação de um
bicicletário na avenida Conde Francisco Matarazzo, na parte conhecida como
"rua 24 Horas", no bairro Fundação; a poda da árvore localizada na rua Rafael
Correa Sampaio, 150, bairro Santo Antônio; e determinar a Guarda Civil
Municipal, rondas intensivas no bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”.
Processo nº. 0753/19. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Indicação ao Senhor
Prefeito Municipal objetivando manutenção urgente da iluminação pública
nas ruas Deputado Emílio Carlos, Rio Branco e Maximiliano Lorenzini, todas
situadas no bairro Fundação, onde solicitamos ainda uma detida vistoria nas
demais ruas do bairro. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0756/19. Olyntho
Sequalini Voltarelli. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando
manutenção e conserto do ar-condicionado "em caráter de urgência" na
Secretaria Municipal de Educação na avenida Goiás, n° 950, bairro Santa
Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0758/19 e 0759/19. César
Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as
seguintes benfeitorias para o Município: a poda de uma árvore, situada a rua
Oswaldo Cruz, altura do numeral 1545, bairro Santa Paula; e a reforma do
passeio público, pertencente EME Profª Alcina Dantas Feijão, situada à rua
Capivari, número 500, bairro Mauá. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº.
0765/19. Marcel Franco Munhoz. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal
objetivando a instalação do Núcleo Especial Criminal - NECRIM, no
município de São Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs.
0767/19 a 0774/19. Moacir Luiz Gomes Rubira. Indicações ao Senhor
Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município:
determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas que sejam realizadas
rondas ostensivas, na rua Ceará, próximo a Igreja Matriz São Caetano, no
bairro Fundação; estudos para implantação de radar eletrônico em frente aos
números 331 e 361, da rua Porto Calvo, bairro Oswaldo Cruz, nos dois
sentidos da rua; estudos visando a retirada de uma de árvore que está com
cupim, e fazer o replantio de outra na rua Goitacazes, em frente ao n.º 281,
bairro Santo Antônio; realizar a repintura da faixa de embarque e desembarque
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escolar, em frente à escola Mundo do Saber, localizada na rua São Carlos, n.º
136, bairro Santa Paula; o recapeamento asfáltico dentro cemitério da
Lágrimas, na estrada das Lágrimas n.º 263, bairro Mauá; a poda da copa da
árvore na rua Gonzaga, n.º 426, bairro Oswaldo Cruz; rondas intensivas no
período matutino e noturno na praça, ao lado do teatro Paulo Machado de
Carvalho, na avenida Presidente Kennedy, 2339, no bairro Santa Maria; e o
plantio de duas árvores de pequeno porte, na rua São Carlos, n.º 132, no bairro
Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0775/19 e 0776/19. Sueli
Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito
Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a poda da
árvore localizada na rua Bertolino da Cunha, 264, bairro Oswaldo Cruz; e a
manutenção das bocas de lobo na região da rua Paraíso, 240, bairro Oswaldo
Cruz. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0777/19 a 0787/19. César
Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as
seguintes benfeitorias para o Município: a retirada de resquícios do temporal
da última semana que atingiu parte da cidade, de cima do telhado da EMEI
Emílio Carlos; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas com
auxílio de motocicletas, bicicletas e viaturas, na rua Santa Rosa, nas
proximidades da EMEI José Auricchio, no Centro; o conserto de um enorme
buraco na rua Ribeirão Pires, próximo a escola Ângelo Raphael Pellegrino, no
bairro Mauá; a reforma do muro no estádio municipal Anacleto Campanella,
no bairro Olímpico; a poda de uma árvore na rua Tamandaré, altura do
numeral 184, no bairro Mauá; a reforma do recapeamento asfáltico da rua
Major Carlos Del Prete esquina com a rua José de Alencar; fiscalização e
retirada de uma carreta estacionada em local proibido, na rua Maranhão, altura
do numeral 339, bairro Santa Paula; fiscalização sobre um estabelecimento
comercial, situado à rua Maranhão, 339, bairro Santa Paula; uma campanha
de desratização no bairro Fundação; a poda de uma árvore situada à rua
Arlindo Marchetti esquina com a alameda São Caetano, bairro Santa Maria; e
a reforma do clube CESPRO, situado à rua da Garça, 121, bairro Prosperidade.
“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0790/19 e 0791/19. Caio Eduardo Kin
Jesus Funaki. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as
seguintes benfeitorias para o Município: determinar a Guarda Civil Municipal,
rondas intensivas entre 4h30 e 8h, horário em que se inicia o funcionamento
dos ônibus, no bairro Santa Maria, com especial atenção nos pontos de ônibus
e imediações; e determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas entre
4h30 e 8h, horário em que se inicia o funcionamento dos ônibus, no bairro
Barcelona, com especial atenção nos pontos de ônibus e imediações. “Ao
Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0796/19 e 0797/19. Ubiratan Ribeiro
Figueiredo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes
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benfeitorias para o Município: determinar a Guarda Civil Municipal, rondas
intensivas em toda a extensão das ruas Owaldo Cruz, Engenheiro Rebouças,
Teodoro Sampaio, Rio Negro e Bom Pastor, no bairro Oswaldo Cruz; e
determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nos arredores da
EMEF Bartolomeu Bueno da Silva, situada à rua Maranhão, 22, no bairro
Santo Antônio. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0798/19. Carlos
Humberto Seraphim. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a
instalação de bueiros ecológicos, com caixas metálicas tipo gaiola, visando a
facilitação da limpeza dos mesmos. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº.
0799/19. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Indicação ao Senhor Prefeito
Municipal objetivando que, após constatada a situação de abandono do
caminhão, inclua este veículo na programação da "Operação Remove", que
trata do recolhimento dos carros abandonados em vias públicas,
especificamente na rua dos Cristais, altura do nº 237, bairro Prosperidade. “Ao
Senhor Prefeito”. Processo nº. 0800/19. Moacir Luiz Gomes Rubira.
Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando o plantio de uma árvore
de pequeno porte, se possível frutífera, na rua Engenheiro Rebouças, n.º 308,
no bairro Cerâmica. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0801/19 a
0805/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicações ao Senhor Prefeito
Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: permitir
que o idoso tenha acesso ao transporte coletivo, sem necessidade de realizar a
biometria na catraca; instituir campanha denominada "Adote Uma Caneca";
que efetue serviço de bicicletário ou paraciclo, em todos os prédios públicos
da cidade de São Caetano do Sul; que efetue serviço de bicicletário ou
paraciclo, no 'calçadão' sito à rua Conde Francisco Matarazzo, bairro
Fundação; e o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre a
contratação pelo poder público o serviço de elaboração de laudo técnico
utilizando equipamentos tecnológicos (ultrassom), visando analisar a
vegetação de porte arbóreo e dar providências correlatas. “Ao Senhor
Prefeito”. Processos nºs. 0810/19 a 0813/19. Moacir Luiz Gomes Rubira.
Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias
para o Município: a retirada de uma de árvore que está com cupim, e fazer o
replantio de outra na rua Turmalinas n.º 27, bairro Prosperidade; a abertura do
ralo que foi tampado com concreto, na rua Porto Calvo, altura do n.º 361,
bairro Oswaldo Cruz; a retirada de uma de árvore que está com cupim, e fazer
o replantio de outra na calçada da praça Julio Marcucci, na capela Santa Rita,
na avenida Goiás com a avenida Presidente Kennedy, bairro Santa Paula; e a
retirada de uma de árvore que está com cupim, e fazer o replantio de outra na
rua Marechal Deodoro esquina com a rua São Carlos, bairro Santa Paula. “Ao
Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0814/19 a 0816/19. Eclerson Pio Mielo.
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Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias
para o Município: o reparo ou a reconstrução do muro lateral existente na EMI
Fernando Pessoa, localizada à rua Flórida, 525 - Barcelona, (fotos anexas); a
regularização da instalação de cano de vasão de águas pluviais, foto anexa, da
EMI Fernando Pessoa, localizada à rua Flórida, 525 - Barcelona; e a instalação
de duas lombadas ou lombofaixas, visando a redução da velocidade de
veículos, nas imediações do número 132 da rua São Carlos, bairro Santa Paula.
“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0819/19 e 0820/19. Carlos Humberto
Seraphim. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes
benfeitorias para o Município: o conserto da guia do meio fio existente na rua
Luís Fiorotti, 901 - bairro Olímpico; e a mudança do sistema de Zona Azul,
que está exigindo a utilização de 2 (dois) cartões para um único veículo,
quando o mesmo não cabe na vaga (projetada para veículos de pequeno porte),
para a exigência e cobrança apenas de 1 (um) cartão por veículo em cada vaga,
mesmo que o mesmo ultrapasse os limites da vaga de estacionamento, desde
que o mesmo esteja estacionado de forma regular dentro de uma vaga. “Ao
Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0822/19 a 0832/19. Sidnei Bezerra da
Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes
benfeitorias para o Município: reparos na calçada, bem como na guia da rampa
de acesso para pessoas portadoras de necessidades especiais no cruzamento
das ruas São Bernardo e João Molinari, no bairro Boa Vista; que realize o
recapeamento asfáltico na rua São Bernardo, altura do nº 171, no bairro Boa
Vista; que notifique o proprietário do terreno localizado na avenida conde de
porto de Alegre nº 2065, no bairro Santa Maria para que o mesmo providencie
a limpeza do local e o conserto da calçada; que revitalize a rampa de acesso à
pessoas portadoras de necessidades especiais localizada no cruzamento da rua
Paraná com a avenida Presidente Kennedy, bairro Santa Paula; que realize a
poda da árvore localizada na rua Romão Belchior Peres ao lado do nº 79, no
bairro Barcelona; que recapeie o asfalto no trecho localizado na rua Madeira
altura do nº 824, no bairro Santa Maria; que recapeie o asfalto na rua
Tamandaré altura do nº 263, no bairro Mauá; que realize a poda da árvore
localizada defronte ao nº 171 da rua São Bernardo, no bairro Boa Vista; que
realize a poda da árvore localizada na rua José Bonifácio nº 146, no bairro
Boa Vista; que avalie a árvore localizada na rua Nelly Pellegrino nº 39, no
bairro Nova Gerty, com vistas a sua remoção; e que notifique o responsável
pela obra localizada na rua Sebastião Gomes de Lima defronte ao nº 120, no
bairro Nova Gerty, para que este providencie reparos na calçada. “Ao Senhor
Prefeito”. Processo nº. 0833/19. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Indicação ao
Senhor Prefeito Municipal objetivando construção e reposição dos abrigos dos
pontos de ônibus localizados na extensão da rua Alegre, no bairro Barcelona.
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“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0837/19. Sueli Aparecida Nogueira
Ferreira da Silva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a
revitalização da quadra de futebol situada no parque Santa Maria,
popularmente conhecido como Guaiamú, localizado na rua General Humberto
de Alencar Castelo Branco, 501, bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”.
Processos nºs. 0838/19 e 0839/19. Marcel Franco Munhoz. Indicações ao
Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o
Município: a implantação da feira de troca de livros e brinquedos infantis, no
município; e reparos no telhado e limpeza das calhas da biblioteca esther
mesquita. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0840/19 a 0851/19. Moacir
Luiz Gomes Rubira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as
seguintes benfeitorias para o Município: rigorosa fiscalização nas vagas de
embarque e desembarque em frete a escola municipal Romeu Fiorelli e na
escola municipal gastão vidigal filho, na rua dos Berilos, 113, no bairro
Prosperidade; a retirada de uma de árvore que está com cupim, e fazer o
replantio de outra na rua Jayme da Costa Patrão, bairro Santo Antônio; a
readequação de sinalização viária do cruzamento da rua Rio Claro com a rua
Ribeirão Preto com a rua Pelegrino Bernardo, no bairro Olímpico; a retirada
de uma de árvore, e fazer o replantio de outra na rua São Paulo n.º 2066, bairro
Olímpico; a poda da copa da árvore na rua Giovanni Thomé, n.º 20, no bairro
Olímpico; o recapeamento na rua Turmalinas com a rua da Fortuna no bairro
Prosperidade; o recapeamento na rua Turmalinas com a rua Eldorado, no
bairro Prosperidade; a poda da copa da árvore na rua dos Diamantes, n.º 287,
bairro Prosperidade; a poda da copa da árvore na rua Rádio, n.º 110, bairro
Prosperidade; estudos sobre a possibilidade de realizar demarcação de solo
para estacionamento de vagas para motos na rua General Osório, 636, bairro
Santa Paula; rigorosa fiscalização nas vagas de estacionamento de idosos no
município; e estudos para que seja convertido em mão única, a rua Marechal
Deodoro, com inicio na rua Quintino Bocaiúva até a rua São Carlos, no bairro
Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0853/19 a 0857/19.
Edison Roberto Parra. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando
as seguintes benfeitorias para o Município: ceder um espaço (clube) para
ampliação do SESC em nosso município; a instalação de sinalização de carga
e descarga na rua Monte Alegre, nº 120, bairro Santo Antônio; a poda da
árvore situada à rua Otávio Mangabeira, na altura no nº 37, bairro Oswaldo
Cruz; a instalação de um semáforo quadrifásico na rua Arlindo Marchetti com
avenida Presidente Kennedy, bairro Boa Vista; e a instalação de um semáforo
na rua Perrella com o viaduto dos Autonomistas, bairro Fundação. “Ao
Senhor Prefeito”. Processo nº. 0859/19. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki.
Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando providências no sentido
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de efetuar uma vistoria técnica urgente com escopo de diagnosticar possíveis
riscos de queda de duas árvores localizadas na rua Otávio Mangabeira, altura
do nº 29, próximas à EMEF Professor Olyntho Voltarelli Filho, no bairro
Oswaldo Cruz, para posterior realização de procedimento adequado. “Ao
Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0862/19 a 0871/19. Francisco de Macedo
Bento. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes
benfeitorias para o Município: a revitalização da calçada da EME Professora
Alcina Dantas Feijão; a reforma do Terminal Rodoviário Intermunicipal e
Interestadual José Pedrossiani; a pintura de faixa de pedestre na rua
Constituição com a rua Espírito Santo; o recapeamento asfáltico na rua Monte
Alegre, próximo ao número 157, no bairro Santo Antônio; determinar a
Guarda Civil Municipal, rondas intensivas no Centro, principalmente aos
finais de semana na praça Cardeal Arcoverde; a pintura de uma faixa de
pedestres na rua Monte Alegre com a rua Amazonas; colocação de faixas de
pedestres no cruzamento da avenida Guido Aliberti com a estrada das
Lágrimas; a revitalização do acesso subterrâneo da rodoviária e ferroviária de
São Caetano do Sul; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas
na empresa gm de São Caetano, principalmente nos horários de entrada e saída
dos funcionários; e poda de árvore na rua Carmem Miranda 136 ao 131. “Ao
Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0872/19 a 0877/19. César Rogério Oliva.
Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias
para o Município: a poda de uma árvore na rua Conde de Porto Alegre,
numeral 1717, no bairro Santa Maria; determinar a Guarda Civil Municipal,
rondas intensivas visando fiscalização á uma residência na rua Antonieta
número 114, no bairro Boa Vista, por conta de som alto; a reforma do passeio
público, da rua Juruá, parte de traz do Clube Águias, no bairro Mauá; o
desentupimento do sistema de esgoto, na rua Manoel Augusto Ferreirinha
altura do numeral 1199, no bairro Boa Vista; a retomada de fornecimento do
medicamento triptorrelina 22,5 mg, no âmbito do município de São Caetano
do Sul; e a composição de corpo jurídico exclusivo e especializado na defesa
e assistência jurídica, administrativa, etc, integral, de qualidade e gratuita aos
guardas civis municipais e policiais, que em razão do exercício de suas
funções no âmbito do município, o necessite. “Ao Senhor Prefeito”.
Processos nºs. 0878/19 e 0879/19. Maurício Fernandes da Conceição.
Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias
para o Município: determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas
preventivas e constantes na praça Jardim 1º de Maio, bairro Santo Antônio,
principalmente no período noturno; e a realização do nivelamento da boca de
lobo localizada na rua Manoel Coelho na altura do número 100, sentido
centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0891/19 a 0893/19. Marcos
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Sergio Gonçalves Fontes. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal
objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a fiscalização de
trânsito no entorno da praça José Carlos Pace e rua Lisboa, localizada no
bairro Oswaldo Cruz; a instalação de lombada elevada na rua Bom Pastor e
instalação de radar de velocidade; e a revitalização da praça José Carlos Pace
localizada no bairro Oswaldo Cruz. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs.
0895/19 a 0897/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicações
ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o
Município: manutenção ou substituição de ponto de ônibus próximo ao
Bosque do Povo, na avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, n. 1432;
estudos para a realização de reforma do telhado e revitalização da Creche
Zilda Natel, localizada na rua Flórida, 975 - Barcelona; e implementação de
mais sinalizações de solo ao entorno do estádio municipal Anacleto
Campanella, situado na avenida Walter Thomé, 64, bairro Olímpico. “Ao
Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0898/19 a 0902/19. Eduardo José Vidoski.
Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias
para o Município: que realize o recapeamento asfáltico na rua Nossa Senhora
da Candelária, no trecho que compreende a rua Castro Alves e a rua Gonzaga,
bairro Cerâmica; que realize a desobstrução do semáforo situado no
cruzamento da rua Amazonas com a rua Rio de Janeiro, bairro Oswaldo Cruz;
a construção de uma praça Pet no espaço localizado entre as ruas Justino
Paixão, Amadeu Vezzaro, Thomé de Sousa, Anchieta e Padre Antônio Vieira,
bairro Jardim São Caetano; que realize estudos para a criação de um parque
onde hoje está situado o Clube Esportivo e Recreativo Pedro Furlan - Clube
Tamoyo, situado na rua São Paulo, nº 200, bairro Santa Paula; e que realize
laboriosos estudos para a implantação do programa empresa amiga do esporte
e lazer, em São Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs.
0903/19 a 0905/19. Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito
Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a
instalação de comedouros e bebedouros em praças, localizadas
estrategicamente na cidade, a fim de atender animais de rua em situação de
vulnerabilidade proporcionando alimentação adequada e água fresca, e
também a criação de uma rede de proteção para os cães e gatos abandonados;
disponibilizar a praça Faria Lima, em frente a EE Professora Eda Mantonaelli,
e próxima ao estacionamento do teatro Paulo Machado de Carvalho, para que
animais de estimação tenham oportunidade de fazer caminhadas; e à
instalação de semáforo no cruzamento da rua Giovanni Moretti, esquina com
a rua Nelly Pellegrino, bairro Nova Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. Processo
nº. 0750/19. Edison Roberto Parra. Requerimento solicitando inserção em Ata
e nos Anais de Voto de Congratulações para a Igreja Batista Servo de Todos
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pela inauguração do seu templo, na figura do seu pastor Giovanni Cirilo.
Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta
encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0751/19.
Edison Roberto Parra. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais
de Voto de Congratulações pela inauguração da nova sede da ONG Mãos que
Abençoam no último dia 15. Colocado em discussão, ninguém desejando
fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica
“Aprovado”. Processo nº. 0752/19. Eclerson Pio Mielo. Requerimento à
Mesa Diretora, solicitando constituir uma Comissão Especial de Cidadania,
Direitos Humanos e de Proteção à Mulher. Colocado em discussão, ninguém
desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica
“Aprovado”. Processo nº. 0754/19. Ubiratan Ribeiro Figueiredo.
Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de
Congratulações ao canil da Guarda Civil Municipal de São Caetano do Sul,
pelo eficiente trabalho do pastor belga de malinois, Bronx, em auxilio à
Polícia Militar, na localização de drogas em um cortiço do bairro Fundação.
Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta
encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0755/19.
Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos
Anais de Voto de Congratulações ao fundador e presidente do Grupo Petz,
Sergio Zimerman, pela decisão de não mais comercializar cães e gatos nas 82
lojas de sua rede. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da
palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo
nº. 0760/19. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de
ofício à Delegacia Seccional de São Bernardo do Campo, visando a instalação
do Núcleo Especial Criminal - NECRIM, 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. 0761/19.
Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício à Secretaria
Estadual de Segurança Pública, visando a instalação do Núcleo Especial
Criminal - NECRIM, 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. 0762/19. Marcel Franco Munhoz.
Requerimento solicitando envio de ofício à Delegacia Seccional de São
Bernardo do Campo, visando a instalação da Delegacia de Polícia de Defesa
da Mulher, 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. 0763/19. Marcel Franco Munhoz.
Requerimento solicitando envio de ofício à Secretaria Estadual de Segurança
Pública, visando a instalação da Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher, no
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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. 0764/19. Marcel Franco Munhoz. Requerimento
solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações a diretora
e ao assistente de direção da EME Professora Alcina Dantas Feijão pela
premiação da escola na 1ª edição do torneio Greenk Intercolegial. Colocado
em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada.
Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0766/19. Moacir Luiz
Gomes Rubira. Requerimento solicitando envio de ofício à ANATEL Agência Nacional de Telecomunicações - Sede, visando a remoção de um
telefone público (orelhão) em frete ao número 281, da rua Goitacazes com a
avenida Goiás, no bairro Santo Antônio. Colocado em discussão, ninguém
desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica
“Aprovado”. Processo nº. 0788/19. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki.
Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando
rondas ostensivas entre 4h30 e 8h, horário em que se inicia o funcionamento
dos ônibus, no bairro Barcelona, com especial atenção nos pontos de ônibus e
imediações. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra
é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº.
0789/19. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Requerimento solicitando envio de
ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas entre 4h30 e 8h,
horário em que se inicia o funcionamento dos ônibus, no bairro Santa Maria,
com especial atenção nos pontos de ônibus e imediações. Colocado em
discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado
em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0793/19. Ubiratan Ribeiro
Figueiredo. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto
de Congratulações ao Prefeito do município de Osasco, Excelentíssimo
Senhor Rogério Lins, pela inauguração do primeiro Hospital Veterinário
Público. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é
esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº.
0794/19. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando envio de
ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas nos arredores da
EMEF Bartolomeu Bueno da Silva, situada à rua Maranhão, 22, no bairro
Santo Antônio. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da
palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo
nº. 0795/19. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando envio de
ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas em toda a extensão
das ruas Oswaldo Cruz, Engenheiro Rebouças, Teodoro Sampaio, Rio Negro
e Bom Pastor, no bairro Oswaldo Cruz. Colocado em discussão, ninguém
desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica
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“Aprovado”. Processo nº. 0817/19. Eclerson Pio Mielo. Requerimento à
Mesa Diretora, solicitando determinar a instituição de comissão especial, para
acompanhar as atividades do Colégio Municipal Universitário USCS "Paulo
T-Renato Souza". Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da
palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo
nº. 0821/19. Sidnei Bezerra da Silva. Requerimento à Mesa Diretora,
solicitando instituir a Comissão Especial para a apresentação de anteprojeto
de Código de Ética e Decoro Parlamentar à Mesa Diretora da Câmara
Municipal de São Caetano do Sul. Colocado em discussão, ninguém
desejando fazer uso da palavra, é esta encerrada. Para encaminhar a votação,
faz uso da palavra o Vereador Sidnei Bezerra da Silva. Colocado em votação,
fica “Aprovado”. Processo nº. 0852/19. Edison Roberto Parra.
Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de
Congratulações para a Igreja Batista Vida Nova pela comemoração de seu 10°
aniversário, pastor Silvio Rafaini. Colocado em discussão, ninguém desejando
fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica
“Aprovado”. Processo nº. 0860/19. Francisco de Macedo Bento.
Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando
rondas ostensivas na empresa GM, principalmente no horário de entrada e
saída dos funcionários. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso
da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”.
Processo nº. 0861/19. Francisco de Macedo Bento. Requerimento solicitando
envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas em todo
Centro, principalmente aos finais de semana na praça Cardeal Arcoverde.
Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta
encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0881/19.
Magali Aparecida Selva Pinto. Requerimento solicitando inserção em Ata e
nos Anais de Voto de Congratulações à SEAIS e toda sua equipe, que garantiu
assistência imediata à população afetada pela chuva e pelos fortes ventos, no
último dia 15. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da
palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo
nº. 0882/19. Magali Aparecida Selva Pinto. Requerimento solicitando
inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações à Defesa Civil de São
Caetano do Sul e toda sua equipe, que garantiu assistência imediata à
população afetada pela chuva e pelos fortes ventos, no último dia 15.
Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta
encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0883/19.
Magali Aparecida Selva Pinto. Requerimento solicitando inserção em Ata e
nos Anais de Voto de Congratulações à SESEG - Secretaria Municipal de
Segurança e toda sua equipe, que garantiu assistência imediata à população
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afetada pela chuva e pelos fortes ventos, no último dia 15. Colocado em
discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado
em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0884/19. Magali Aparecida Selva
Pinto. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de
Congratulações à Secretaria Municipal de Saúde e toda sua equipe, que
garantiu, no último dia 15, assistência imediata à população afetada pela
chuva e pelos fortes ventos. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer
uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”.
Processo nº. 0885/19. Magali Aparecida Selva Pinto. Requerimento
solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações ao
SAESA e toda sua equipe, que garantiu assistência imediata à população
afetada pela chuva e pelos fortes ventos, no último dia 15. Colocado em
discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado
em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0886/19. Magali Aparecida Selva
Pinto. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M,
visando rondas ostensivas nas imediações da EMEF Oswaldo Samuel Massei
situada na rua Giovani Perucchi, 190, bairro Oswaldo Cruz, São Caetano do
Sul, principalmente no horário de entrada e saída dos alunos. Colocado em
discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado
em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0894/19. Ubiratan Ribeiro
Figueiredo. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto
de Congratulações ao Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, pela
realização das ações apresentadas na revista "O ABC é grande com o nosso
trabalho" - balanço Gestão 2017 - 2018. Colocado em discussão, ninguém
desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica
“Aprovado”. Processo nº. 0019/19. César Rogério Oliva. Requerimento
solicitando envio de ofício à Secretaria Competente, visando obter
informações junto a Universidade de São Caetano do Sul - USCS, referentes
à Parceria Público Privada (PPP), destinada a concessão administrativa para
construção, operação e manutenção do novo edifício no campus Barcelona,
bem como a operação e manutenção dos edifícios já existentes da
universidade. Colocado em discussão, faz uso da palavra o Vereador César
Rogério Oliva. Ninguém mais desejando fazer uso da palavra, é esta
encerrada. Colocado em votação, fica “Rejeitado, com votos favoráveis dos
vereadores César Rogério Oliva, Francisco de Macedo Bento, Jander
Cavalcanti de Lira e Ubiratan Ribeiro Figueiredo”. Processo nº. 0020/19.
César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício ao Senhor
Prefeito municipal, visando obter informações sobre falhas estruturais em
creches do Grande ABC, incluindo o município de São Caetano do Sul, pelo
Tribunal de Contas do Estado - TCE. Colocado em discussão, fazem uso da
hae

13

palavra os vereadores César Rogério Oliva e Anacleto Campanella Junior.
Ninguém mais desejando fazer uso da palavra, é esta encerrada. Para
encaminhar a votação, fazem uso da palavra os vereadores César Rogério
Oliva e Jander Cavalcanti de Lira. Esgotado o tempo regimental para matérias
do Expediente, fica “Pendente a Votação”. Processo nº. 0880/19. Maurício
Fernandes da Conceição. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos
Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor Claudionor
Pinto de Oliveira. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da
palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Em razão
dos votos de profundo pesar, o Senhor Presidente solicita que se dedique um
minuto de silêncio. Assim é procedido. Esgotadas as matérias do Expediente,
passa-se à fase de Explicação Pessoal. O Sr. Presidente procede à chamada
nominal alfabética dos Srs. Vereadores. Fazem uso da palavra os Nobres Edis:
Anacleto Campanella Junior, César Rogério Oliva, Edison Roberto Parra,
Jander Cavalcanti de Lira, Marcos Sérgio Gonçalves Fontes e Ubiratan
Ribeiro Figueiredo. Ninguém mais desejando fazer o uso da palavra, é
esgotada a fase de Explicação Pessoal. Passa-se à fase da Ordem do Dia. O
1º Secretário procede a leitura da Ordem do Dia. Item I - Processo nº
5326/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. 2ª Discussão e Votação do Projeto de
Lei que “Altera a redação do art. 2º da Lei nº 4.407, de 14 de junho de 2006,
que criou a ‘Medalha Di Thiene’ 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 7666/17. Marcos Sergio
Gonçalves Fontes. 2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Dispõe
sobre perda ou extravio de cartão de ticket de estacionamento nos
estabelecimentos que especifica, situados 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. O Sr.
Presidente comunica ao Plenário que para o referido projeto, encontram-se na
Mesa Emenda Única e que a discussão e a votação serão realizadas sem
prejuízo da emenda. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da
palavra, é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado em 2º
Turno, sem prejuízo da Emenda Única”. O 1º Secretário faz a leitura da
Emenda Única. Colocada a Emenda Única em discussão, ninguém desejando
fazer uso da palavra, é esta encerrada. Colocada em votação a Emenda Única,
fica “Aprovada”. Remeta-se o projeto para a Comissão de Justiça e Redação
para o entrosamento da Emenda Única e apresentar a Redação Final. Item III
- Processo nº 0552/19. Prefeitura Municipal. 1ª Discussão e Votação do
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Projeto de Lei Complementar que “Institui o Programa de Parcelamento
Incentivado – PPI de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN
e dá outras providências”. Parecer da Comissão de Justiça e Redação,
favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, favorável.
Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra, é esta
encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado em 1º Turno”. O Sr.
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 IV - Processo nº 6479/17.
Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. 1ª Discussão e Votação do Projeto
de Lei que “Altera a redação da ementa e o artigo 1º da Lei nº 2.362, de 3 de
novembro de 1976, que instituiu o ‘Dia do Médico’ 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 1º Turno”. Item
V - Processo nº 3131/18. Eclerson Pio Mielo. Discussão e Votação Únicas do
Parecer da Comissão de Justiça e Redação, opinando pela
inconstitucionalidade do Projeto de Lei que “Cria o ‘Programa de Combate
ao Assédio Sexual no Transporte Coletivo do Município de São Caetano do
Sul’ e dá outras providências”. O Sr. Presidente solicita e o 1º Secretário
assume a presidência da Mesa. Colocado em discussão, o autor, Vereador
Eclerson Pio Mielo pede o arquivamento do Projeto de Lei e em seguida
reassume a presidência da Mesa. Ninguém mais desejando fazer uso da
palavra, é esta encerrada. Para encaminhara a votação, faz uso da palavra o
Vereador Jander Cavalcanti de Lira. Colocado em votação, o pedido de
arquivamento do Projeto de Lei fica “Aprovado”. “Arquive-se”. Item VI
- Processo nº 2978/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Discussão e Votação
Únicas do Projeto de Decreto Legislativo que “Concede título de ‘Cidadão
Sulsancaetanense’ ao Senhor Edson Aleksandro dos Reis, 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 Primeiro Secretário faz a chamada
nominal dos Vereadores. Encerrada a votação, com 19 (dezoito) votos “SIM”,
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fica “Aprovado”. “Publique-se”. Item VII - Processo nº 0417/19. Eclerson
Pio Mielo. Discussão e Votação Únicas do Parecer da Comissão de Justiça e
Redação, favorável à Moção de Repúdio ao corte de verbas no “Sistema S”,
que reúne as entidades SENAI, SESI, SENAC, SEBRAE e outras
organizações congêneres, anunciado pelo Ministro da Economia, Paulo
Guedes.”. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra, é
esta encerrada. O Sr. Presidente solicita e o 1º Secretário assume a presidência
da Mesa. Em encaminhamento de votação, o Vereador Eclerson Pio Mielo
pede Vista do processo por 3 (três) Sessões e em seguida reassume a
presidência da Mesa. Ninguém desejando fazer uso da palavra, é esta
encerrada. Para encaminhar a votação, fazem uso da palavra os vereadores
Jander Cavalcanti de Lira, Sidnei Bezerra da Silva, Eduardo José Vidoski e
César Rogério Oliva. Colocado em votação, fica “Aprovado o pedido de
Vista por 3 (três) Sessões, com votos contrários dos vereadores Francisco
de Macedo Bento e Jander Cavalcanti de Lira”. Esgotados os motivos que
nortearam a presente convocação, o Sr. Presidente declara, às dezenove horas
e vinte e três minutos, encerrada a presente Sessão e convida os Srs.
Vereadores a assinarem o Livro de Registro de Presença para o início da 02ª
Sessão Extraordinária que será realizada logo 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
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