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ATA DA 30ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 3ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, 

REALIZADA NO PLENÁRIO DOS 

AUTONOMISTAS, AOS OITO DIAS DO 

MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE DOIS MIL 

E DEZENOVE. 

 

 

Às dezessete horas e cinquenta e seis minutos, com a presença dos Vereadores 

registrada em livro próprio, o Senhor Presidente, Vereador Eclerson Pio 

Mielo, assume a Presidência e declara aberta a Sessão. As Atas da 29ª Sessão 

Ordinária, da 19ª e da 20º são “Aprovadas”. A seguir, passa a palavra ao 1º 

Secretário, Vereador Olyntho Sequalini Voltarelli, que procede à leitura das 

matérias destinadas ao Expediente. Processo nº. 1784/19. Prefeitura 

Municipal. Ofício encaminhando cópia dos Balanços Financeiros da 

Prefeitura Municipal do exercício de 2.019. “À Comissão de Finanças e 

Orçamento”. Processo nº. 0997/85. Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor 

Prefeito Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 11.466, de 30/09/19. 

“Ciente”. Processo nº. 2124/11. Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor 

Prefeito Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 11.465, de 30/09/19. 

“Ciente”. Processo nº. 1005/19. Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor 

Prefeito Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 11.467, de 30/09/19. 

“Ciente”. Processo nº. 4534/19. Prefeitura Municipal. Projeto de Lei que 

"Autoriza a exploração de publicidade, nos veículos providos de taxímetro", 

na cidade de São Caetano do Sul e dá outras providências.". “Às Comissões 

de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 4535/19. 

Prefeitura Municipal. Projeto de Lei Complementar que "Autoriza o 

município de São Caetano do Sul a contratar com o Banco de 

Desenvolvimento da América Latina - CAF Operação de Crédito Externo, 

destinada à execução de obras integrantes do Programa Municipal de 

Inovação e Saneamento Ambiental de São Caetano do Sul - PROMISA e 

autoriza a solicitar garantia à União Federal.". “Às Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 4536/19. Prefeitura 

Municipal. Projeto de Lei que "Altera a redação da alínea "a" do inciso I, do 

art. 3º da Lei Municipal nº 5.703, de 13 de dezembro de 2018, que Estima a 

Receita e Fixa a Despesa do Município para o exercício de 2019, alterada pela 

Lei Municipal nº. 5.733, de 16 de maio de 2019.". “Às Comissões de Justiça 

e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 4543/19. César 
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Rogério Oliva. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a necessidade da divulgação 

das informações sobre obras públicas paralisadas, contendo os motivos, tempo 

de interrupção e nova data prevista para término 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. 4544/19. César Rogério 

Oliva. Projeto de Lei que "Torna-se necessária a implantação de semáforo e 

faixa de pedestre em frente aos hospitais de urgência e emergência públicos 

ou privados na cidade de São Caetano do Sul e dá outras providências.". “Às 

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

nº. 4473/19. Francisco Amedore. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando a instalação de um redutor de velocidade (lombada), na rua 

Domingos Graciute Neto, próximo à rua Nazareth, bairro Santa Maria. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4474/19 e 4475/19. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: o envio de Projeto de Lei a esta 

Edilidade, versando sobre conceder isenção da taxa de fiscalização de 

estabelecimentos ao Microempreendedor Individual - MEI optante pelo 

sistema de recolhimento em valores fixos mensais dos tributos abrangidos 

pelo Simples Nacional – SIMEI; e dispor sobre maior número de cadeiras de 

braços para alunos canhotos na Rede Municipal de Ensino. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 4476/19. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Indicação 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando vistoria técnica para a implantação 

de dispositivo redutor de velocidade, na rua Alegre, nº 1294. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 4477/19. Marcel Franco Munhoz. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando instalação de semáforo de pedestre na 

estrada das Lágrimas, esquina com a rua Carmine Perrella, bairro Mauá. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 4480/19. Jander Cavalcanti de Lira. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando reforma geral e urgente 

das quadras de esporte que se encontram no Espaço Verde Chico Mendes, na 

avenida Fernando Simonsen, nº 566, bairro Cerâmica. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 4481/19. Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando a poda da copa da árvore na rua João Rela, em 

frente ao n° 73, bairro Mauá. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4482/19 

a 4484/19. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: determinar 

a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas noturnas, com maior frequência, 

por toda extensão da Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS), 

campus Conceição, localizada na rua Conceição, 321 - bairro Santo Antônio; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas noturnas, com maior 

frequência, por toda extensão da Universidade Municipal de São Caetano do 
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Sul (USCS), campus Barcelona, localizada na avenida Goiás, 3.400, bairro 

Barcelona; e determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

noturnas, com maior frequência, por toda extensão da Universidade Municipal 

de São Caetano do Sul (USCS), Campus Centro, localizada na rua Santo 

Antônio, 50. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4488/19 e 4489/19. Caio 

Eduardo Kin Jesus Funaki. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: providências no 

sentido de realizar a recolocação urgente da tampa do bueiro localizado na rua 

Amazonas, altura do número 1608, no bairro Santo Antônio; e manutenção 

técnica do semáforo de pedestres da avenida Doutor Rodrigo Alves com a rua 

Heloísa Pamplona, no bairro Fundação. “Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 4490/19 a 4492/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a instalação de um redutor de velocidade na rua Paraguassu 

com a rua Teffé, bairro Santa Maria; a retirada de entulhos depositado na rua 

Paraguassu em frente ao nº 214; e a poda de árvore da rua Paraguassu altura 

do nº 230. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4495/19 a 4501/19. César 

Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a remarcação de uma vaga destinada 

ao uso de pessoas com deficiência, na rua General Osório, altura do numeral 

494, bairro Santa Paula; manutenção no semáforo de pedestres no cruzamento 

das ruas Henrique Dias e Heloísa Pamplona, na Fundação; determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas com apoio de todos os tipos de 

viaturas em toda a extensão do bairro Mauá; a adequada manutenção e 

liberação para uso da piscina do CISE Moacyr Rodrigues neste município; o 

adequado tratamento das águas das piscinas do SERC Santa Maria, que se 

encontram infestadas com algas, com coloração verde, e causando pânico na 

população dos arredores ante o temor da proliferação de mosquitos 

transmissores de doenças; regularizar o adequado tratamento das águas das 

piscinas do SERC Santa Maria, que se encontram infestadas com algas, com 

coloração verde, e causando pânico na população dos arredores ante o temor 

da proliferação de mosquitos transmissores de doenças; e o tratamento das 

águas das piscinas do SERC Santa Maria, que se encontram infestadas com 

algas, com coloração verde, e causando pânico na população dos arredores 

ante o temor da proliferação de mosquitos transmissores de doenças. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 4504/19. César Rogério Oliva. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando a cobertura do ponto de parada de 

ônibus, à alameda São Caetano, altura do nº 427, bairro Santa Paula. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4505/19 e 4506/19. Marcel Franco 

Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 
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benfeitorias para o Município: a obrigatoriedade da venda de produtos que 

atendam às necessidades de pessoas portadoras de doenças crônicas como 

diabetes, doença celíaca e intolerância à lactose nas cantinas escolares do 

município; e a criação da feira de troca de uniformes escolares, no município. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4511/19 a 4516/19. Sueli Aparecida 

Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a revitalização e 

manutenção da praça na rua Xingú, esquina com al. São Caetano, bairro Santa 

Maria; a poda da raiz da árvore da rua Antônio Bento esquina com a rua 

Américo Brasiliense; a poda de árvore na praça dos Maçons, Vila São José; o 

plantio de árvores na rua Antônio Bento do nº 252 até o final; aumentar o 

efetivo de Patrulheiros Mirins na Administração Municipal; e a reiteração de 

nossa indicação de nº 2766 de 26 de abril de 2017, para um projeto de 

mapeamento arbóreo em nosso município. “Ao Senhor Prefeito”. Processo 

nº. 4517/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicação ao Senhor Prefeito 

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

sobre a criação da central de intérpretes da Língua Brasileira de Sinais - 

LIBRAS e guias-intérpretes para surdo cegos, no âmbito do município. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4521/19 a 4523/19. Francisco de Macedo 

Bento. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: para que sejam disponibilizadas mais cadeiras 

de rodas (e de tamanhos maiores), cadeiras de banho e macas móveis para os 

munícipes que se encontram em filas de espera por esse benefício por muito 

tempo; a compra de uma máquina de ressonância magnética e de tomografia 

computadorizada; e para que seja refeita a demarcação da faixa de carga e 

descarga na alameda São Caetano, na altura do número 348, bairro Santa 

Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 4524/19. Caio Eduardo Kin Jesus 

Funaki. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando implantação de 

lombofaixa, na avenida Senador Roberto Simonsen, altura do número 780, 

bairro Santo Antônio. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 4525/19. Jander 

Cavalcanti de Lira. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a 

instalação de um semáforo na rua Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 

altura do nº 1101 no bairro São José. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

4526/19 a 4528/19. Marcel Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

renovação do programa mais oportunidade; a renovação do Programa Agente 

Jovem no Município; e determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas notadamente, com ênfase no combate aos crimes de furto e roubo, 

em toda a extensão da rua Maceió, bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 4529/19 a 4532/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da 
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Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a cassação do Alvará de Funcionamento das 

empresas que descartem lixo de forma irregular no município; oferecer lanche 

e refeição no programa de alimentação das unidades escolares para a 

modalidade de ensino de Educação de Jovens e Adultos - EJA; o 

reconhecimento da capoeira como expressão cultural e esportiva, de caráter 

educacional e formativo, e permite o estabelecimento de parcerias para o seu 

ensino nos estabelecimentos de ensino municipais, públicos ou privados; e a 

instalação de cobertura e assento do ponto de ônibus na alameda São Caetano, 

esquina com a rua Arlindo Marchetti, bairro Santa Maria. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 4540/19. Carlos Humberto Seraphim. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando a demarcação de vagas de 

estacionamento para motocicletas (motos), na rua Marechal Deodoro, entre os 

números 320 e 360, ou no cruzamento da referida via com a rua Prudente de 

Moraes. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 4542/19. César Rogério Oliva. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a inclusão de uma rampa 

de acesso na entrada da EMEF Professor Rosalvito Cobra, situada à rua Silvia, 

nº 670 - bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4547/19 

a 4577/19. Marcel Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: reparos e manutenção 

da calçada no entorno do estádio municipal Anacleto Campanella e Ginásio 

Poliesportivo Milton Feijão, bairro Olímpico; ações no combate à proliferação 

de escorpiões, no Centro; ações no combate à proliferação de escorpiões, no 

bairro Barcelona; ações no combate à proliferação de escorpiões, no bairro 

Boa Vista; ações no combate à proliferação de escorpiões, no bairro Cerâmica; 

ações no combate à proliferação de escorpiões, no bairro Fundação; ações no 

combate à proliferação de escorpiões, no bairro Jardim São Caetano; ações no 

combate à proliferação de escorpiões, no bairro Mauá; ações no combate à 

proliferação de escorpiões, no bairro Nova Gerty; ações no combate à 

proliferação de escorpiões, no bairro Olímpico; ações no combate à 

proliferação de escorpiões, no bairro Oswaldo Cruz; ações no combate à 

proliferação de escorpiões, no bairro Prosperidade; ações no combate à 

proliferação de escorpiões, no bairro Santa Maria; ações no combate à 

proliferação de escorpiões, no bairro Santa Paula; ações no combate à 

proliferação de escorpiões, no bairro Santo Antônio; ações no combate à 

proliferação de escorpiões, no bairro São José; a adoção de medidas para a 

realização de ação de desratização no Centro; adoção de medidas para a 

realização de ação de desratização no bairro Barcelona; a adoção de medidas 

para a realização de ação de desratização no bairro Cerâmica; a adoção de 

medidas para a realização de ação de desratização no bairro Boa Vista; a 
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adoção de medidas para a realização de ação de desratização no bairro 

Fundação; a adoção de medidas para a realização de ação de desratização no 

bairro Jardim São Caetano; a adoção de medidas para a realização de ação de 

desratização no bairro Mauá; a adoção de medidas para a realização de ação 

de desratização no bairro Nova Gerty; a adoção de medidas para a realização 

de ação de desratização no bairro Olímpico; a adoção de medidas para a 

realização de ação de desratização no bairro Oswaldo Cruz; a adoção de 

medidas para a realização de ação de desratização no bairro Prosperidade; a 

adoção de medidas para a realização de ação de desratização no bairro Santa 

Paula; a adoção de medidas para a realização de ação de desratização no bairro 

Santo Antônio; a adoção de medidas para a realização de ação de desratização 

no bairro Santa Maria; e a adoção de medidas para a realização de ação de 

desratização no bairro São José. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

4580/19 a 4588/19. Moacir Luiz Gomes Rubira. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

instalação da pintura de faixa amarela “de proibido estacionar” em frente ao 

comércio, localizado na rua Flórida nº 636, bairro Barcelona; a instalação de 

vaga de estacionamento para idoso, na rua Flórida, nº 638, bairro Barcelona; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas na praça Caxambu, 

localizada no final da avenida Presidente Kennedy ,no bairro Boa Vista; o 

plantio de uma árvore de pequeno porte, de preferência Ipê, na praça 

Caxambú, localizada no final da avenida Presidente kennedy, bairro Boa 

Vista; trocar um banco de Madeira para um banco de concreto na praça 

Caxambú, localizada no final da avenida Presidente kennedy, bairro Boa 

Vista; a poda da árvore na rua Tapajós entre os números 416 e 420, no bairro 

Barcelona; a poda da árvore na rua Tapajós nº 406, no bairro Barcelona; que 

reforce a pintura da faixa amarela existente em frente ao comércio, situada na 

rua Votorantim nº 395, no bairro Barcelona; e a instalação de placa de 

identificação de nomenclatura da passagem dos Toneleiros, no bairro Santa 

Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4590/19 a 4600/19. Ubiratan 

Ribeiro Figueiredo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a instalação de totem de lixeiras 

seletivas, para lixo reciclável e orgânico, no cruzamento da rua Adelaide com 

a rua Manoel Augusto Ferreirinha, no bairro Nova Gerty; a implantação de 

um espaço animal na praça Agostinho Leal, situada no bairro Mauá; a 

implantação de um espaço animal na praça Faria Lima, situada no bairro 

Mauá; a implantação de um espaço animal na praça Maria Salete Bento 

Cicaroni, no bairro Santa Maria; a implantação de um espaço animal na praça 

dos Imigrantes, no bairro Olímpico; a implantação de um espaço animal no 

parque Matarazzo, situado no bairro Fundação; a revitalização da praça Maria 



 

 

hae  7 

Salete Bento Cicaroni, bairro Santa Maria; a revitalização da praça dos 

Imigrantes, situada no Olímpico; a revitalização da praça Agostinho Leal, 

situada no bairro Nova Gerty; a revitalização da praça Faria Lima, no bairro 

Santa Maria; e a implantação de calçadas verdes acessíveis em toda a extensão 

da avenida Goiás. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 4603/19. Jander 

Cavalcanti de Lira. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando poda 

de árvore no endereço rua manoel de abreu, 338, bairro Olímpico. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 4478/19. Marcel Franco Munhoz. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações ao Governador do Estado de São Paulo, João Doria e ao 

secretário de estado da saúde, José Henrique Germann Ferreira, pelo projeto 

de descentralização da Farmácia de Alto Custo no ABC. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4485/19. Caio Eduardo Kin Jesus 

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

visando rondas ostensivas noturnas, com maior frequência, por toda extensão 

da Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS), Campus Centro, 

localizada na rua Santo Antônio, 50. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 4486/19. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. 

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

rondas ostensivas noturnas, com maior frequência, por toda extensão da 

Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS), campus Conceição, 

localizada na rua Conceição, 321 - bairro Santo Antônio. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4487/19. Caio Eduardo Kin Jesus 

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

visando rondas ostensivas noturnas, com maior frequência, por toda extensão 

da Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS) - campus 

Barcelona, localizada na avenida Goiás, 3.400, bairro Barcelona. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4493/19. Sueli 

Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando inserção em 

Ata e nos Anais de Voto de Congratulações pela inauguração da farmácia de 

medicamentos especializados (alto custo) realizada em 02 do corrente mês. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4494/19. 

Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando 

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

Weintraub, pela iniciativa de implantar em nosso país o programa escola 
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cívico-militar. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 4502/19. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à 

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

de viaturas em todo o bairro Mauá. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 4507/19. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações pelo dia 

do Guarda Civil Municipal, comemorado no dia 10 de outubro. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4509/19. Sueli Aparecida 

Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações ao Excelentíssimo Senhor João Doria, 

Governador do Estado de São Paulo pela adesão ao programa escola cívico-

militar no estado de São Paulo. 4509/19. O Sr. Presidente solicita e o 2º 

Secretário assume a presidência da Mesa. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado, com votos contrários dos vereadores Eclerson Pio Mielo, 

Edison Roberto Parra, Jander Cavalcanti de Lira e Ubiratan Ribeiro 

Figueiredo”. Para declarar voto, fazem uso da palavra os vereadores: 

Eclerson Pio Mielo, Jander Cavalcanti Lira, Anacleto Campanella Junior, 

Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva, Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

O Vereador Eclerson Pio Mielo reassume a presidência da Mesa. Processo nº. 

4510/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento 

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

sucesso da festa realizada no dia 29 de setembro, primeira feijoada solidária 

com samba, dos Patrulheiros Mirins de São Caetano do Sul - oscar klein. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4518/19. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando inserção em Ata 

e nos Anais de Voto de Congratulações à Prefeitura Municipal de São Caetano 

do Sul, na pessoa do Excelentíssimo Senhor Prefeito municipal José 

Aurícchio Junior, e à Secretaria Municipal de Assistência e Inclusão Social - 

SEAIS, na pessoa do Excelentíssimo Secretário Municipal, Senhor Daniel 

Cordoba, pela certificação dos participantes do Programa Agente Jovem, 

turma 2018/2019, em razão dos relevantes serviços prestados a São Caetano 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4519/19. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando inserção em Ata 

e nos Anais de Voto de Congratulações à Prefeitura Municipal de São Caetano 
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do Sul, na pessoa do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Dr. José 

Auricchio Junior, e à Secretaria Municipal de Assistência e Inclusão Social - 

SEAIS, na pessoa do Excelentíssimo secretário municipal Senhor Daniel 

Cordoba, pela certificação dos participantes do programa mais oportunidade, 

turma 2018/2019, em razão dos relevantes serviços prestados a São Caetano 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4538/19. 

Edison Roberto Parra. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais 

de Voto de Congratulações para os pastores Marcos Roberto Dias e Marta 

Dias pelos 81 anos de fundação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus – 

Ministério de Madureira em São Caetano do Sul. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4541/19. César Rogério Oliva. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações aos policiais militares da 3ª CIA do 6º BPM/M envolvidos na 

ocorrência do último domingo, 06 de outubro, que terminou com a prisão em 

flagrante de dois menores que estavam em tentativa de efetuar roubo a uma 

motocicleta no bairro Cerâmica. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado”. Processo nº. 4546/19. Magali Aparecida Selva Pinto. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações ao Diretor do CAISM - Centro de Atenção Integral à Saúde 

da Mulher- Antonia Braido Dal’Mas), Dr. Mauricy Chinaglia Bonaparte, e 

sua equipe, pela reinauguração deste centro, realizada no último dia cinco. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4578/19. 

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

Anais de Voto de Congratulações ao sistema de cooperativa de crédito do 

Brasil (SICOOB), pela inauguração da agência 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. 4579/19. 

Moacir Luiz Gomes Rubira. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª 

Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas na praça Caxambú, localizada 

no final da avenida Presidente Kennedy, no bairro Boa Vista. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4601/19. Ubiratan Ribeiro 

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

de Congratulações aos eleitos para o Conselho Tutelar, Christiane Barboza de 

Oliveira, Maria do Socorro Raedila Crescêncio, Simone Saraiva, Fabiana 

Aniceto, Gisele Maidi Luglio. Colocado em discussão, ninguém desejando 
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fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica 

“Aprovado”. Processo nº. 4602/19. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

Excelentíssimo Senhor Elísio Peixoto, Diretor da Sede dos Conselhos e 

Secretário do Conselho Municipal de Cidadania e Participação Social 

COMCIPAS, pelo empenho na realização da eleição dos novos membros do 

Conselho Tutelar de São Caetano do Sul, extensivo às Conselheiras Tutelares 

eleitas: Christiane Barboza de Oliveira, Gisele Maidi Luglio, Maria do 

Socorro Raedila Crescêncio, Simone Saraiva e Fabiana Aniceto. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4605/19. Jander Cavalcanti de 

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

Congratulações a Alice Stephanie Ramos (tradutora e intérprete de libras) pela 

brilhante participação na audiência pública "Dimensões da Acessibilidade, 

ocorrida em 03/10/2019. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 4606/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento 

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

João Albuquerque de Oliveira, com apenas 17 anos de idade, por ter 

conquistado o torneio em nível regional, sagrando-se campeão da 5ª Etapa 

Regional do Torneio de Badminton do Estado de São Paulo, realizado em São 

Bernardo do Campo. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

Processo nº. 3563/19. Jander Cavalcanti de Lira. Requerimento solicitando 

envio de ofício à Universidade Municipal de São Caetano do Sul - USCS, 

visando informações sobre a obra no campus Barcelona. 3563/19. Colocado 

em discussão, faz uso da palavra o Vereador Jander Cavalcanti de Lira. 

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

encaminhar a votação, faz uso da palavra o Vereador César Rogério Oliva. 

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. 3606/19. 

Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando envio de ofício à 

Secretaria Municipal de Assistência e Inclusão Social, visando informações 

sobre o aumento do número de moradores em situação de rua no município. 

3606/19. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra, é 

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Para declarar voto, 

faz uso da palavra o Verador Ubiratan Ribeiro Figueiredo. O Sr. Presidente 

solicita e o 1º Secretário assume a presidência da Mesa. Para declarar voto, 

faz uso da palavra o Verador Eclerson Pio Mielo, que em seguida reassume a 
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presidência da Mesa. Para declarar voto, faz uso da palavra o Verador Cesar 

Rogério Oliva. Processo nº. 4465/19. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

solicitando envio de ofício à Secretaria Municipal de Cultura - SECULT, 

visando informações referente a distribuição de ingressos gratuitos de shows 

realizados no município. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 4479/19. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando 

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

Diva Bego. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 

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

4520/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando 

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

Senhora Aparecida Nicolini. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado”. Processo nº. 4537/19. Edison Roberto Parra. Requerimento 

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

falecimento da Senhora Maria Evangelista da Silva. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4539/19. Edison Roberto Parra. 

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

Pesar pelo falecimento da Senhora Lena Blanco aos 63 anos. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4545/19. Magali Aparecida Selva 

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

Profundo Pesar pelo falecimento de Maria Helena Blanco. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4589/19. Eclerson Pio Mielo e 

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

Profundo Pesar pelo falecimento do Excelentíssimo Senhor Ramon Ramos, 

presidente da Câmara Municipal de São Bernardo do Campo. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4604/19. Jander Cavalcanti de 

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

de Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor Antônio Neves (Tostão). 

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: 
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Anacleto Campanella Junior, Caio Eduardo Kin Jesus Funaki, César Rogério 

Oliva e Edison Roberto Parra. Presidente solicita e o 1º Secretário assume a 

presidência da Mesa, que procede à chamada nominal alfabética dos Srs. 

Vereadores. Faz uso da palavra os Nobres Edis: Jander Cavalcanti de Lira, 

Marcos Sergio Gonsalves Fontes, Sidnei Bezerra da Silva, Ubiratan Ribeiro 

Figueiredo e Sueli Aparecida 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 2º Secretário, Vereador Marcel Franco Munhoz, procede a 

leitura da Ordem do Dia. Item I - Processo nº 5255/17. Jander Cavalcanti de 

Lira. Discussão e Votação Únicas do Parecer da Comissão de Justiça e 

Redação, opinando pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei que “Altera 

a redação do parágrafo único do artigo 3º da Lei nº 5.183, de 30 de abril de 

2014, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o Governo do 

Estado de São Paulo, por meio de sua Secretaria da Segurança Pública, para 

execução de atividades delegadas ao Estado e cria a Gratificação por 

Desempenho de Atividade Delegada nos termos que especifica, a ser paga aos 

Policiais Militares e dá outras providências”. Colocado em discussão, faz uso 

da palavra o Vereador Jander Cavalcanti de Lira. Ninguém mais desejando 

fazer uso da palavra, é esta encerrada. Em encaminhamento para votação, o 

autor, Vereador Jander Cavalcanti de Lira pede o arquivamento do Projeto 

de Lei. O Vereador Eclerson Pio Mielo reassume a Presidência da Mesa. 

Colocado em votação, o pedido de arquivamento do Projeto de Lei fica 

“Aprovado”. “Arquive-se”. Em questão de ordem, faz uso da palavra o 

Vereador Anacleto Campanella Junior. O 1º Secretário dá prosseguimento à 

leitura da Ordem do Dia. Item II - Processo nº 6395/17. Sidnei Bezerra da 

Silva. Discussão e Votação Únicas do Parecer da Comissão de Justiça e 

Redação, opinando pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei que “Dispõe 

sobre a divulgação dos resultados e metas das escolas públicas municipais no 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB e dá outras 

providências.” Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

palavra, é esta encerrada. Em encaminhamento para votação, o autor, 

Vereador Sidnei Bezerra da Silva pede o arquivamento do Projeto de Lei. 

Colocado em votação, o pedido de arquivamento do Projeto de Lei fica 

“Aprovado”. “Arquive-se”. Item III - Processo nº 0089/18. Ubiratan 

Ribeiro Figueiredo. Discussão e Votação Únicas do Parecer da Comissão de 

Justiça e Redação, opinando pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei que 

“Dispõe sobre as responsabilidades dos tutores ou responsáveis de cães e 

gatos, no âmbito do Município de São Caetano do Sul e dá outras 

providências”. Colocado em discussão, faz uso da palavra o Vereador 

Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Ninguém mais desejando fazer uso da palavra, 
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é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado, com votos 

contrários dos vereadores César Rogério Oliva, Francisco de Macedo 

Bento, Jander Cavalcanti de Lira e Ubiratan Ribeiro Figueiredo”. 

“Arquive-se”. O 2º Secretário dá prosseguimento à leitura da Ordem do Dia. 

Item IV - Processo nº 0094/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Discussão 

e Votação Únicas do Parecer da Comissão de Justiça e Redação, opinando 

pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei que “Estabelece no âmbito do 

Município de São Caetano do Sul, a prioridade especial em atendimento aos 

idosos maiores de oitenta anos e dá outras providências”. Colocado em 

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

encaminhamento para votação, o autor, Vereador Marcos Sergio Gonçalves 

Fontes pede o arquivamento do Projeto de Lei. Colocado em votação, o 

pedido de arquivamento do Projeto de Lei fica “Aprovado, com votos 

contrários dos vereadores César Rogério Oliva, Francisco de Macedo 

Bento, Jander Cavalcanti de Lira e Ubiratan Ribeiro Figueiredo”. 

“Arquive-se”. Pela ordem, faz uso da palavra o Vereador Ubiratan Ribeiro 

Figueiredo. Para declarar voto, fazem uso da palavra os vereadores César 

Rogério Oliva e Jander Cavalcanti de Lira. Item V - Processo nº 2194/18. 

César Rogério Oliva. Discussão e Votação Únicas do Parecer da Comissão de 

Justiça e Redação, opinando pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei que 

“Dispõe sobre a concessão de desconto no Imposto sobre Propriedade Predial 

e Territorial Urbana – IPTU, às empresas e munícipes que instalarem câmeras 

de videomonitoramento e disponibilizarem as imagens à Guarda Civil 

Municipal e às Polícias Civil e Militar, no âmbito do Município de São 

Caetano do Sul e dá outras providências”. 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, o pedido de 

arquivamento do Projeto de Lei fica “Aprovado, com votos contrários dos 

vereadores César Rogério Oliva, Francisco de Macedo Bento, Jander 

Cavalcanti de Lira e Ubiratan Ribeiro Figueiredo”. “Arquive-se”. O 1º 

Secretário dá prosseguimento à leitura da Ordem do Dia. Item VI - Processo 

nº 2221/18. José de Carvalho. Discussão e Votação Únicas do Parecer da 

Comissão de Justiça e Redação, opinando pela inconstitucionalidade do 

Projeto de Lei que “Institui o ‘Programa de Recadastramento Imobiliário 

Urbano’, no âmbito do Município de São Caetano do Sul e dá outras 

providências”. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

se”. Item VII - Processo nº 2222/18. Anacleto Campanella Junior. Discussão 

e Votação Únicas do Parecer da Comissão de Justiça e Redação, opinando 

pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei que “Dispõe sobre a 
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comunicação originada pela Administração Municipal, endereçada a 

munícipe ou à empresa sediada na cidade de São Caetano do Sul e dá outras 

providências”. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

palavra, é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado, com voto 

contrário do Vereador Jander Cavalcanti de Lira”. “Arquive-se”. Item 

VIII - Processo nº 3594/18. Getúlio de Carvalho Filho. Discussão e Votação 

Únicas do Parecer da Comissão de Justiça e Redação, opinando pela 

inconstitucionalidade do Projeto de Lei que “Institui o selo ‘Empresa Amiga 

do Ciclista’, no âmbito do Município de São Caetano do Sul e dá outras 

providências”. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

se”. Item IX - Processo nº 4474/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da 

Silva. Discussão e Votação Únicas do Parecer da Comissão de Justiça e 

Redação, opinando pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei que “Altera 

a redação do § único do art. 1º da Lei nº 4.481, de 21 de março de 2007, que 

instituiu a Campanha Municipal de Conscientização e Incentivo ao Uso de 

Papel Reciclado e dá outras providências”. O Sr. Presidente comunica ao 

Plenário que se encontra na Mesa, pedido de arquivamento, efetuado pela 

autora do Projeto de Lei, Vereadora Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da 

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

esta encerrada. Colocado em votação o pedido de arquivamento, fica 

“Aprovado”. “Arquive-se.” Item X - Processo nº 4502/18. Getúlio de 

Carvalho Filho. Discussão e Votação Únicas do Parecer da Comissão de 

Justiça e Redação, opinando pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei que 

“Cria o Conselho Municipal da Juventude Cristã no Município de São 

Caetano do Sul e dá outras providências”. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado, com voto contrário do Vereador Jander Cavalcanti de Lira”. 

“Arquive-se”. O 2º Secretário dá prosseguimento à leitura da Ordem do Dia. 

Item XI - Processo nº 4536/18. Edison Roberto Parra. Discussão e Votação 

Únicas do Parecer da Comissão de Justiça e Redação, opinando pela 

inconstitucionalidade do Projeto de Lei que “Dispõe sobre a proibição, no 

âmbito do Município de São Caetano do Sul, do consumo de cigarros, 

cigarrilhas, charutos, cachimbos ou de qualquer outro produto fumígeno, 

derivado ou não do tabaco, nos locais que especifica e dá outras providências”. 

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

encerrada. Em encaminhamento para votação, o autor, Vereador Edison 

Roberto Parra pede o arquivamento do Projeto de Lei. Colocado em 

votação, o pedido de arquivamento do Projeto de Lei fica “Aprovado”. 

“Arquive-se”. O 1º Secretário dá prosseguimento à leitura da Ordem do Dia. 
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Item XII - Processo nº 4672/18. Mauricio Fernandes da Conceição. 

Discussão e Votação Únicas do Parecer da Comissão de Justiça e Redação, 

opinando pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei que “Institui no 

Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município de São Caetano do Sul, 

a ‘Semana de Conscientização e Orientação sobre os Malefícios Causados 

pelo Uso do Narguilé ou Cachimbo de Água Egípcio’ e dá outras 

providências”. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

palavra, é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado, com voto 

contrário do Vereador Jander Cavalcanti de Lira”. “Arquive-se”. Item 

XIII - Processo nº 5928/18. Daniel Fernandes Barbosa. Discussão e Votação 

Únicas do Parecer da Comissão de Justiça e Redação, opinando pela 

inconstitucionalidade do Projeto de Lei que “Institui, no Calendário Oficial 

de Datas e Eventos do Município de São Caetano do Sul, o ‘Dia da Umbanda’ 

e dá outras providências”. Colocado em discussão, ninguém mais desejando 

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

com votos contrários dos vereadores César Rogério Oliva, Francisco de 

Macedo Bento, Jander Cavalcanti de Lira e Ubiratan Ribeiro 

Figueiredo”. “Arquive-se”. Em questão de ordem, fazem uso da palavra os 

vereadores Edison Roberto Parra e César Rogério Oliva. Item XIV - Processo 

nº 0708/19. Eclerson Pio Mielo. Discussão e Votação Únicas do Parecer da 

Comissão de Justiça e Redação, opinando pela inconstitucionalidade do 

Projeto de Lei que “Institui o ‘Centro de Referência e Atendimento à Mulher 

em Situação de Violência’, no âmbito do Município de São Caetano do Sul e 

dá outras providências”. 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 para votação, o autor, 

Vereador Eclerson Pio Mielo pede o arquivamento do Projeto de Lei, que 

em seguida reassume a presidência da Mesa. Para encaminhar 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”. Para fazer declarar, faz uso da palavra o Vereador Jander Cavalcanti de 

Lira. Item XV - Processo nº 3569/19. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

Discussão e Votação Únicas do Projeto de Decreto Legislativo que “Concede 

título de ‘Cidadã Sulsancaetanense’ à Senhora Ivone Ceburca Vilardi, 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, faz uso da palavra o Vereador Anacleto 

Campanella Junior. Ninguém mais 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 
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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 15 (quinze) votos “SIM” 

e 4 (quatro) ausentes, fica “Aprovado”. “Publique-se”. Sr. Presidente faz 

comunicados relevantes. Esgotados os motivos que nortearam a presente 

convocação, o Sr. Presidente declara, às vinte horas e vinte 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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