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ATA DA 12ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 3ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE SÃO CAETANO DO SUL, REALIZADA NO 

PLENÁRIO DOS AUTONOMISTAS, AOS 

TRINTA DIAS DO MÊS DE ABRIL DO ANO 

DE DOIS MIL E DEZENOVE. 

 

 

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

registrada em livro próprio, o Senhor Vice-Presidente, Vereador Edison Roberto 

Parra, neste ato designado Presidente da Mesa, declara aberta a Sessão. A Ata da 

11ª Sessão Ordinária é “Aprovada”. O Sr. Presidente comunica aos Srs. 

Vereadores que tendo sido aprovada na 9ª Sessão Ordinária, o Projeto de 

Resolução concedendo a licença requerida à Mesa pelo nobre Vereador Eclerson 

Pio Mielo e convocado, nos termos do § 4º, do Art. 74, do Regimento Interno, 

estando presente, nesta Sessão, o Sr. Paulo Roberto de Jesus, 1º Suplente do 

MDB – Movimento Democrático Brasileiro.  O Sr. Presidente solicita e os 

Vereadores Carlos Humberto Seraphim e Moacir Luiz Gomes Rubira, em 

comissão, acompanham o Sr. Paulo Roberto de Jesus até o Plenário, para 

assumir a Tribuna, a fim de prestar o compromisso, tendo já apresentado à Mesa 

o diploma, bem como a Declaração de Bens. Após proceder a leitura de 

compromisso, o Sr. Presidente convida o empossado Edil Paulo Roberto de Jesus, 

para assinar o livro de presença, desejando-lhe feliz exercício da vereança, durante 

o período de afastamento do vereador titular, o Sr. Eclerson Pio Mielo. Faz uso 

da palavra o Vereador Paulo Roberto de Jesus. Ao término, o Presidente solicita 

e os Vereadores Carlos Humberto Seraphim e Moacir Luiz Gomes Rubira, 

acompanham o Edil Paulo Roberto de Jesus à sua mesa. O Sr. Presidente 

comunica aos Srs. Vereadores que tendo sido aprovada na 10ª Sessão Ordinária, 

o Projeto de Resolução concedendo a licença requerida à Mesa pelo nobre 

Vereador Mauricio Fernandes da Conceição e convocado, nos termos do § 4º, do 

Art. 74, do Regimento Interno, estando presente, nesta Sessão, o Sr. Reinaldo 

Alberto Perez, 2º Suplente do DEM – Democratas.  O Sr. Presidente solicita e os 

Vereadores Marcos Sergio Gonçalves Fontes e Jander Cavalcanti de Lira, em 

comissão, acompanham o Sr. Reinaldo Alberto Perez até o Plenário, para assumir 

a Tribuna, a fim de prestar o compromisso, tendo já apresentado à Mesa o 

diploma, bem como a Declaração de Bens. Após proceder a leitura de 

compromisso, o Sr. Presidente convida o empossado Edil Reinaldo Alberto Perez, 

para assinar o livro de presença, desejando-lhe feliz exercício da vereança, durante 

o período de afastamento do vereador titular, o Sr. Mauricio Fernandes da 
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Conceição. Faz uso da palavra o Vereador Reinaldo Alberto Perez. Ao término, o 

Presidente solicita e os Vereadores Marcos Sergio Gonçalves Fontes e Jander 

Cavalcanti de Lira, acompanham o Edil Reinaldo Alberto Perez à sua mesa. A 

seguir, passa a palavra ao 1º Secretário, Vereador Olyntho Sequalini Voltarelli, 

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

1295/19. Prefeitura Municipal. Prefeitura Municipal. Ofício do Sr. Prefeito 

Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 11.401, de 01/04/19. “Ciente”. 

Processo nº. 1868/19. Prefeitura Municipal. Ofício do Sr. Prefeito Municipal, 

encaminhando cópia do Decreto nº 11.409, de 17/04/19. “Ciente”. Processo nº. 

1850/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Institui o ‘Banco 

de Descarte Solidário de Bens Móveis Reutilizáveis ou Servíveis’, 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. 1851/19. Marcos 

Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Institui o ‘Emprego Cidadão’ a 

pessoas participantes de programas de tratamento de dependência química, no 

âmbito do município de São Caetano do Sul.". “Às Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1926/19. Jander Cavalcanti 

de Lira. Projeto de Lei que "Estabelece o incentivo à implantação da prática da 

Capoeira, como expressão cultural, esportiva e educacional, no âmbito da Rede 

Municipal de Ensino de São Caetano do Sul, e dá outras providências.". “Às 

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

1927/19. Jander Cavalcanti de Lira. Projeto de Lei que "Dispõe sobre o 

reconhecimento da prática da Capoeira como expressão cultural, esportiva e 

educacional no município de São Caetano do Sul.". “Às Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1931/19. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Institui a obrigatoriedade de afixação de 

placa com as informações sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente nos 

estabelecimentos que especifica, e dá outras providências.". “Às Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1932/19. Marcos 

Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Institui, no Calendário Oficial de 

Datas e Eventos do Município de São Caetano do Sul, o ‘Dia do Samba’ e dá 

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

Orçamento”. Processo nº. 1933/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de 

Lei que "Altera a ementa e acrescenta o § 2º ao artigo 1º da Lei nº 2073, de 19 de 

setembro de 1973, que estabelece normas para a instalação e funcionamento de 

depósitos de ferro velho, materiais usados em geral, materiais de construção, 

madeira e outros similares, e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça 

e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1936/19. Caio Eduardo 

Kin Jesus Funaki. Projeto de Lei que "Institui a Campanha de Conscientização 

'Bituca Zero em São Caetano do Sul', e dá outras providências.". “Às Comissões 
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de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1947/19. Sueli 

Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a 

obrigatoriedade da compostagem de resíduos sólidos orgânicos, no âmbito do 

município de São Caetano do Sul, e dá outras providências.". “Às Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processos nºs. 1847/19 e 

1848/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a criação do 

serviço de informatização da administração dos cemitérios públicos de São 

Caetano do Sul; e a manutenção das calçadas localizada no entorno da Fundação 

Anne Sullivan, sito à alameda Conde de Porto Alegre, 820, bairro Santa Maria. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1853/19 a 1856/19. Marcel Franco 

Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: instalação de ventiladores ou ar condicionado nas 

dependências da UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) Engenheiro Julio 

Marcucci Sobrinho, na rua Aurélia nº 101, bairro Santa Paula; a instalação de 

banheiros masculino e feminino na recepção do Hospital Municipal de 

Emergências Albert Sabin, na rua Aurélia nº 101, bairro Santa Paula; instalação 

de ventiladores ou ar condicionado nas dependências do Hospital Municipal de 

Emergências Albert Sabin, na rua Aurélia nº 101, bairro Santa Paula; e aquisição 

de um equipamento de RX para o Hospital Municipal de Emergências Albert 

Sabin, na rua Aurélia nº 101, bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 1857/19 a 1859/19. Luiz Carlos Baptista dos Santos. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a poda de árvores existentes na rua Dora, altura do numeral 102; a 

revitalização da área de esportes, mais precisamente a quadra de basquete do 

Espaço Verde Chico Mendes, situado no bairro Cerâmica; e a contratação de 

médico nefrologista, para compor o corpo clínico de especialidades do município 

de São Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1860/19 e 1861/19. 

Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: que intime o 

proprietário do imóvel para reparos da calçada na rua São Jorge, esquina com a 

rua Machado de Assis; e a entrega dos sacos de reciclagem (sacos amarelos) em 

algumas ruas de nosso município. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1864/19. 

Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas e ostensivas, com ênfase 

as 18:00h nas proximidades das escolas: E.E. Padre Alexandre Grigoli e E.E. 

Professor Alfredo Burkart, reforçando o patrulhamento na travessa Rio Grande 

do Norte, bairro Nova Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1865/19 e 

1866/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a instalação de 
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sinal Wi-Fi no Velório Municipal; e o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, 

versando sobre programas de desconto no IPTU para imóveis que utilizam painéis 

de geração de energia solar, denominado IPTU solar, no âmbito do município de 

São Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1867/19. Luiz Carlos 

Baptista dos Santos. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando o reparo 

no recapeamento asfáltico da via, bem como a visita de um técnico da Defesa 

Civil, para apurar a condição das residências, próximas à rua Tocantins, numeral 

281, Vila Nova Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1909/19 e 1910/19. 

Luiz Carlos Baptista dos Santos. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas com auxílio de motocicletas, bicicletas e viaturas no 

bairro Nova Gerty; e a repintura da faixa de carga e descarga, situada à rua 

Conselheiro Lafayette, altura do numeral 674, no bairro Barcelona. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 1911/19. Edison Roberto Parra. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando instalação de vaga destinada para pessoas com 

deficiência na rua Major Carlos Del Prete, número 531, Centro. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 1912/19 a 1914/19. Marcel Franco Munhoz. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: instalação de painel de senhas no Hospital Municipal de Emergências 

Albert Sabin, na rua Aurélia nº 101, bairro Santa Paula; instalação de painel de 

senhas na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) engenheiro Julio Marcucci 

sobrinho, na rua Aurélia nº 101, bairro Santa Paula; e a aquisição de drones 

(veículos aéreos não tripulados) para auxiliar no policiamento do município. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 1916/19. Edison Roberto Parra. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando a poda das árvores situadas à rua Heloísa 

Pamplona, números 177 e 215 - bairro Fundação. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 1919/19. Luiz Carlos Baptista dos Santos. Indicação ao Senhor 

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

versando sobre obrigue a publicizar no portal da Prefeitura Municipal - área da 

Secretaria da Saúde - informações acerca da fila de espera e agendamentos de 

consultas, exames, cirurgias e demais procedimentos médicos nas unidades de 

atendimento da Secretaria Municipal de Saúde, redes referenciadas e 

credenciadas. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1921/19. Sueli Aparecida 

Nogueira Ferreira da Silva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

instalação de faixa de solo em frente a EMEI Profª Telma Silvia de Aguiar Brito, 

rua Nazareth 111, b. Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1922/19. 

Luiz Carlos Baptista dos Santos. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando a dedetização na rua Raimundo Maffei, altura do numeral 349, bairro 

Mauá. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1924/19. Anacleto Campanella 

Junior. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando o recapeamento 
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asfáltico, na rua Santo André, esquina com a rua Theobaldo de Nigris, bairro Boa 

Vista. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1928/19 a 1930/19. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: licitar os espaços públicos nos CISEs, 

para instalação de cantinas/lanchonetes; instalar no CISE Benedicto Djalma 

Castro, a Academia ao Ar Livre, bairro Prosperidade; e revitalizar e colocar 

bancos de cimento e mesas para jogos de damas, xadrez, sito à praça da Riqueza, 

no bairro Prosperidade. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1934/19 e 

1935/19. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a instalação de 

semáforo, rotatória ou outro dispositivo que possa inibir o abuso de velocidade 

(lombada) no cruzamento das rua Herculano de Freitas e a rua Heloísa Pamplona, 

no bairro Fundação; e a instalação de um redutor de velocidade (lombada) ou 

outro dispositivo que possa inibir o abuso de velocidade na alameda São Caetano, 

altura do número 674, bairro Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

1938/19 e 1939/19. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o urgente 

conserto do pavimento asfáltico da rua Guaporé, de fronte ao número 281, bairro 

Santa Maria; e o urgente conserto do pavimento asfáltico da alameda São Caetano, 

defronte ao número 1899, bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processo 

nº. 1941/19. Luiz Carlos Baptista dos Santos. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando o conserto de um buraco no leito carroçável da rua Pedro 

Alexandrino, no bairro Fundação. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1944/19. 

Marcel Franco Munhoz. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

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

Monte Alegre, bairro Santo Antônio. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

1945/19 e 1946/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a cobertura do ponto de ônibus ao lado do nº 533 da rua Tiradentes, 

bairro Santa Paula; e o recapeamento asfáltico na rua Aparecida, em frente ao nº 

157, bairro Boa Vista. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1948/19 e 1949/19. 

Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: elaborar projetos 

arquitetônicos, para os mais diversos próprios públicos, que atendam os requisitos 

necessários exigidos pelo programa Município VerdeAzul do Governo do Estado 

de São Paulo, buscando atender a implantação de “Instalação Modelo”, em imóvel 

pertencente ao poder público municipal, contendo, no mínimo, 10 (dez) itens 

relacionados à sustentabilidade; e a elaboração de um projeto arquitetônico, para 

a escola que será construída na praça Luiz Olinto Tortorello, que contemple os 

requisitos necessários exigidos pelo programa Município VerdeAzul do Governo 
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do Estado de São Paulo, buscando atender a implantação de "Instalação Modelo", 

em imóvel pertencente ao poder público municipal, contendo, no mínimo, 10 

(dez) itens relacionados a sustentabilidade. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

1951/19 a 1957/19. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a reforma e 

revitalização da EMEI José Corona, localizada à avenida Tijucussú, 80 - bairro 

Olímpico; a implantação do acesso a cadeirantes e a devida sinalização adequada 

à área hospitalar no prédio do Centro de Oftalmologia e Centro de Oncologia, 

especificamente na extensão da rua Vital Brasil Filho; a implantação do acesso à 

cadeirantes e a devida sinalização adequada à área hospitalar no prédio do Centro 

de Oftalmologia e Centro de Oncologia, especificamente na extensão da rua Peri; 

a reforma e revitalização da EMEI Emilio Carlos, localizada à rua Gonzaga, 241 

- bairro Oswaldo Cruz; a reforma e revitalização da EMEI Antônio de Oliveira, 

localizada à rua Arlindo Marchetti, 508, bairro Santa Maria; a reforma e 

revitalização da EMEI 1º de Maio, localizada à rua Rafael Correa Sampaio, 584 - 

bairro Santa Paula; e a reforma e revitalização da EMEI João Barile, localizada à 

rua Dr. Durval Vilalva, 125, bairro Fundação. “Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 1958/19 a 1961/19. Luiz Carlos Baptista dos Santos. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

prolongar o horário de fechamento do Espaço de Lazer e Recreação José 

Agostinho Leal, situado à avenida Tietê, 81, bairro Nova Gerty; a calibração do 

semáforo de pedestres na rua Manoel Coelho com a avenida Goiás, no bairro 

Santo Antônio; maior fiscalização sobre um lava rápido, situado na rua Manoel 

Coelho entre a avenida Goiás e a rua Monte Alegre, no bairro Santo Antônio; e 

podar uma árvore, situada à rua das Mangueiras, em frente ao numeral 295. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 1962/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a sinalização, através da 

colocação da placa de advertência, nas áreas sujeitas a enchentes em nossa cidade, 

com os dizeres “Área sujeita a inundação.”. “Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 1965/19 a 1969/19. Eduardo José Vidoski. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: que realize a 

repintura da faixa de travessia de pedestre e o recapeamento asfáltico no 

cruzamento da rua mangueira com a rua Castro Alves, bairro Santo Antônio; que 

realize o recapeamento asfáltico na rua avenida Goiás, esquina com a rua Maceió, 

bairro Barcelona; a repintura da faixa de travessia de pedestre na rua Casemiro de 

Abreu, altura do número 33, bairro Cerâmica; a implantação do “Sino da 

Esperança” do Centro de Oncologia Luiz Rodrigues Neves; e realizar ações que 

orientem a população idosa acerca da gratuidade nos transportes coletivos, bem 

como dos demais benefícios relacionados ao setor de mobilidade urbana. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1971/19 a 1975/19. Moacir Luiz Gomes 
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Rubira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: instalação de placa de identificação da praça dos 

Expedicionário, que fica localizada entre a avenida Goiás com a rua Alegre, no 

bairro Santa Paula; revitalização na praça dos Expedicionários, que fica localizada 

entre a avenida Goiás com a rua Alegre, no bairro Santa Paula; instalação da 

pintura de faixa amarela "proibido estacionar" em frente ao comércio 

(estacionamento), localizado na rua Maranguá, nº 11, bairro Olímpico; a 

instalação de pintura de solo faixa amarela, em frente ao estacionamento, na rua 

Nossa Senhora de Fátima nº 373, no bairro Santa Paula; e o recapeamento 

asfáltico na rua Alegre nº 156, no bairro Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 1976/19. Magali Aparecida Selva Pinto. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando o recapeamento asfáltico na rua João Semenoff, 

bairro Mauá. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1980/19. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando efetuar 

reparos na pavimentação do logradouro rua Tapajós com rua Alegre, bairro Santa 

Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1981/19 a 1983/19. Marcel Franco 

Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a reconstrução, com urgência, do muro do Centro 

Esportivo e Recreativo Águias de Nova Gerty – rua Juruá - bairro Mauá; medidas 

para melhorar a segurança dos pedestres na avenida Senador Roberto Simonsen, 

altura do número 1200; e a intensificação da limpeza de galerias, bocas de lobo, 

conservação e desentupimento de bueiros do bairro Fundação. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 1849/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

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

à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana – SEMOB, por ter atendido nossa 

propositura nº 0443, procedendo ao emplacamento de todos os cruzamentos da 

cidade de São Caetano do Sul. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 1852/19. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio 

de ofício ao Governo do Estado de São Paulo, visando a elaboração de um projeto 

para a transformação do local onde encontra-se instalada a cadeia pública do 

município, parcialmente desativada por determinação judicial, em espaço útil para 

a própria Polícia Civil ou para a população. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1863/19. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento 

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

intensivas, com ênfase as 18:00h nas proximidades das escolas: E.E. Padre 

Alexandre Grigoli e E.E. Professor Alfredo Burkart, reforçando o patrulhamento 

na travessa Rio Grande do Norte, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, 

ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, 
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fica “Aprovado”. Processo nº. 1869/19. Luiz Carlos Baptista dos Santos. 

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

ostensivas com auxílio de motocicletas, em toda extensão da rua Lomas 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1870/19. 

Luiz Carlos Baptista dos Santos. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª 

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

toda extensão da rua Anita Garibaldi. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 1871/19. Luiz Carlos Baptista dos Santos. Requerimento solicitando 

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

motocicletas, em toda extensão da rua Antônio Garbelotto. Colocado em 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1872/19. Luiz Carlos Baptista dos 

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

rondas ostensivas com auxílio de motocicletas, em toda extensão da rua Benjamin 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1873/19. Luiz 

Carlos Baptista dos Santos. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 

6º BPM-M, visando rondas ostensivas com auxílio de motocicletas, em toda 

extensão da rua São Carlos. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

nº. 1874/19. Luiz Carlos Baptista dos Santos. Requerimento solicitando envio de 

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

motocicletas, em toda extensão da rua dos Ucranianos. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 1875/19. Luiz Carlos Baptista dos Santos. 

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

ostensivas com auxílio de motocicletas, em toda extensão da rua particular Luís 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1876/19. 

Luiz Carlos Baptista dos Santos. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª 

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

toda extensão da rua Rafael Sampaio Vidal. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1877/19. Luiz Carlos Baptista dos Santos. 

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

ostensivas com auxílio de motocicletas, em toda extensão da rua Domingos Ricci. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1878/19. Luiz Carlos 
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Baptista dos Santos. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º 

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

extensão da rua Caetano Garbelotto. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 1879/19. Luiz Carlos Baptista dos Santos. Requerimento solicitando 

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

motocicletas, na rua Cavalheiro Ernesto Giuliano, no entorno da Igreja Batista de 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1880/19. 

Luiz Carlos Baptista dos Santos. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª 

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

toda extensão da rua Tomaso Tomé. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 1881/19. Luiz Carlos Baptista dos Santos. Requerimento solicitando 

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

motocicletas, em toda extensão da avenida Paraíso. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 1882/19. Luiz Carlos Baptista dos Santos. 

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

ostensivas com auxílio de motocicletas, em toda extensão da rua Visconde de 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1883/19. Luiz 

Carlos Baptista dos Santos. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 

6º BPM-M, visando rondas ostensivas com auxílio de motocicletas, em toda 

extensão da rua do Rosário. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

nº. 1884/19. Luiz Carlos Baptista dos Santos. Requerimento solicitando envio de 

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

motocicletas, em toda extensão da rua Bom Pastor. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 1885/19. Luiz Carlos Baptista dos Santos. 

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

ostensivas com auxílio de motocicletas, em toda extensão da travessa da Fonte. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1886/19. Luiz Carlos 

Baptista dos Santos. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º 

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

extensão da rua Conselheiro Lafayette. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1887/19. Luiz Carlos Baptista dos Santos. 
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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 Tayi. Colocado 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1888/19. Luiz Carlos Baptista dos 

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

rondas ostensivas com auxílio de motocicletas, em toda extensão da rua 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1889/19. 

Luiz Carlos Baptista dos Santos. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª 

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

toda extensão da rua Nazaret. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 1890/19. Luiz Carlos Baptista dos Santos. Requerimento solicitando 

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

motocicletas, em toda extensão da rua Saldanha Marinho. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 1891/19. Luiz Carlos Baptista dos Santos. 

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

ostensivas com auxílio de motocicletas, em toda extensão da rua São Carlos. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1892/19. Luiz Carlos 

Baptista dos Santos. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º 

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

extensão da rua Piratininga. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

nº. 1893/19. Luiz Carlos Baptista dos Santos. Requerimento solicitando envio de 

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

motocicletas, em toda extensão da rua Alegre. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1894/19. Luiz Carlos Baptista dos Santos. 

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

ostensivas com auxílio de motocicletas, em toda extensão da rua Felippo Roveri. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1895/19. Luiz Carlos 

Baptista dos Santos. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º 

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

extensão da rua Maceió. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

1896/19. Luiz Carlos Baptista dos Santos. Requerimento solicitando envio de 

ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas com auxílio de 
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motocicletas, em toda extensão da rua Joana Angélica. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 1897/19. Luiz Carlos Baptista dos Santos. 

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

ostensivas com auxílio de motocicletas, em toda extensão da rua Natale Furlan. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1898/19. Luiz Carlos 

Baptista dos Santos. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º 

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

extensão da rua Antônio Gallo. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 1899/19. Luiz Carlos Baptista dos Santos. 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 Luís. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 1900/19. Luiz Carlos Baptista dos Santos. 

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

ostensivas com auxílio de motocicletas, em toda extensão da rua Flórida. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1901/19. Luiz Carlos 

Baptista dos Santos. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º 

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

extensão da rua Votorantim. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 1902/19. Luiz Carlos Baptista dos Santos. Requerimento solicitando 

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

motocicletas, em toda extensão da rua Teffé. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1903/19. Luiz Carlos Baptista dos Santos. 

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

ostensivas com auxílio de motocicletas, em toda extensão da rua Antônio Dafre. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1904/19. Luiz Carlos 

Baptista dos Santos. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º 

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

extensão da rua Campos Salles. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 1905/19. Luiz Carlos Baptista dos Santos. Requerimento solicitando 

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

de motocicletas, em toda extensão da rua Taipas. Colocado em discussão, 
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ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, 

fica “Aprovado”. Processo nº. 1906/19. Luiz Carlos Baptista dos Santos. 

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

ostensivas com auxílio de motocicletas, em toda extensão da rua Oriente. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1907/19. Luiz Carlos 

Baptista dos Santos. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º 

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

extensão da rua Xavantes. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

nº. 1908/19. Luiz Carlos Baptista dos Santos. Requerimento solicitando envio de 

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

motocicletas, por toda extensão da rua Tapajós. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1915/19. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

solicitando envio de ofício ao Governo do Estado de São Paulo, visando a 

instalação de uma unidade do restaurante do programa Bom Prato, neste 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1917/19. Luiz 

Carlos Baptista dos Santos. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 

6º BPM-M, visando rondas ostensivas com auxílio de motocicletas, em toda 

extensão da rua Romão Belchior Peres. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1918/19. Luiz Carlos Baptista dos Santos. 

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

ostensivas com auxílio de motocicletas, em toda extensão da rua Catrip. Colocado 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1920/19. Luiz Carlos Baptista dos 

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

rondas ostensivas com auxílio de motocicletas, em toda extensão da travessa 

Bernardino Borges. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

1950/19. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando inserção em Ata 

e nos Anais de Voto de Congratulações à escola instituto de ensino “Sagrada 

Família”, pelo seu 80° (octogésimo) ano de sua fundação, à comemorar-se no 

próximo dia 10 de maio, o jubileu de carvalho. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1963/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

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

ao espaço VC Pilates, na pessoa de sua proprietária Doutora Vivian Colla 
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Francisco. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta 

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1964/19. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício à 

empresa Enel - Distribuição São Paulo - SCS, visando que solucione as constantes 

quedas de energia elétrica que ocorrem no bairro Barcelona, em específico na rua 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1970/19. 

Moacir Luiz Gomes Rubira. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações ao Excelentíssimo Senhor Governador do 

Estado de São Paulo, João Agripinio da Costa Dória Junior (João Dória), por 

completar cem dias de governo à frente do Palácio Dos Bandeirantes, 

principalmente com prioridade com ações de segurança. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 1977/19. Magali Aparecida Selva Pinto. 

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

ostensivas nas imediações do parque Santa Maria, localizado à rua General 

Humberto de Alencar Castelo Branco, 501, bairro Santa Maria. Colocado em 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1978/19. Magali Aparecida Selva Pinto. 

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

ostensivas nas imediações da Escola Municipal de Ensino Fundamental Elvira 

Paolilo Braido, localizada à rua Lisboa, 399, bairro Oswaldo Cruz. Colocado em 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1943/19. Marcel Franco Munhoz. 

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

pelo falecimento de Eduardo José Camara Gomes. 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, o Sr. Presidente, comunica ao Plenário em cumprimento 

ao disposto da Resolução nº 538, de 12 de novembro de 1965, fará uso da palavra, 

em nome do Legislativo, o Vereador Luiz Carlos Baptista dos Santos, que assume 

a tribuna a fim de saudar a data cívica do “1º de Maio”, alusiva ao “Dia do 

Trabalho ou do Trabalhador”. E assim é procedido. 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 

e Caio Eduardo Kin de Jesus Funaki. O Presidente solicita e o Vereador Olyntho 

Sequalini Voltarelli assume a presidência da Mesa, que procede à chamada 

nominal alfabética dos Srs. Vereadores. Faz uso da palavra o Nobre Edil Edison 

Roberto Parra, que reassume a presidência da Mesa e dá prosseguimento à 
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chamada nominal alfabética dos Srs. Vereadores. Fazem uso da palavra os Nobres 

Edis: Marcel Franco Munhoz, Marcos Sergio Gonçalves Fontes, Moacir Luiz 

Gomes Rubira, Olyntho Sequalini Voltarelli, Paulo Roberto de Jesus, Reinaldo 

Alberto Perez e Sidnei Bezerra 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 a leitura da Ordem do Dia. Item I - Processo nº 

5897/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. 2ª Discussão e Votação do 

Projeto de Lei que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de fixação de cartazes nos 

estabelecimentos comerciais situados no Município de São Caetano do Sul, 

alertando sobre os riscos de se contrair leptospirose pela ingestão de bebidas 

diretamente de latas ou garrafas 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 a Vereadora Sueli 

Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Item II - Processo nº 0757/19. Prefeitura 

Municipal. 1ª Discussão e Votação do 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”. 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 III - 

Processo nº 1676/19. Prefeitura Municipal. 1ª Discussão e Votação do Projeto de 

Lei que “Regulamenta a exploração do serviço de compartilhamento de modais 

ativos ou elétricos de transporte individual 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 IV - Processo nº 2733/18. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que 

“Altera a redação da ementa e do artigo 1º, ambos da Lei nº 4.181, de 31 de 

outubro de 2003, que dispõe sobre a proibição de fornecimento de alimentação 

aos pombos e animais nocivos à saúde em São Caetano do Sul e dá outras 

providências”. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, favorável. 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 “Aprovado em 1º Turno”. Item V - Processo nº 0495/19. 

Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Discussão e Votação Únicas do Projeto de Decreto 

Legislativo que “Concede título de ‘Cidadão Sulsancaetanense’ ao Ilustríssimo 

Senhor Bruno Lima, pelos relevantes serviços prestados ao Município.”. Parecer 
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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 17 (dezoito) votos “SIM”, e 

02 (dois) ausentes, fica “Aprovado”. “Publique-se”. Esgotados os motivos que 

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

cinquenta e seis 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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