ATA DA 38ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 3ª
SESSÃO
LEGISLATIVA,
DA
17ª
LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL
DE SÃO CAETANO DO SUL, REALIZADA NO
PLENÁRIO DOS AUTONOMISTAS, AOS TRÊS
DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE
DOIS MIL E DEZENOVE.

Às dezoito horas, 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 37ª Sessão Ordinária e da 15ª Sessão Solene são
“Aprovadas”. Em seguida, o Sr. Presidente, informa que se encontra na pauta da
Ordem do Dia, o processo legislativo referente à peça orçamentária de 2020, nos
termos do Artigo 191, do Regimento Interno e, por conta disto, o Expediente ficará
reduzido para 30 (trinta) minutos. A seguir, passa a palavra ao 1º Secretário,
Vereador Olyntho Sequalini Voltarelli, que procede à leitura das matérias
destinadas ao Expediente. Processo nº. 1457/19. Diretoria de Orçamento e
Finanças. Ofício do Senhor Diretor de Orçamento e Finanças, encaminhando as
peças constituídas do Balanço Financeiro e Patrimonial desta Edilidade, bem como,
o Balancete das Despesas Simplificado com o Detalhamento das Fichas por Sub
Elemento da Despesa, e a Demonstração das Variações Patrimoniais relativas ao
mês de outubro de 2019. “À Comissão de Finanças e Orçamento”. Processo nº.
1005/19. Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor Prefeito encaminhando cópia do
Decreto nº 11.468, de 04/10/19. “Ciente”. Processo nº. 5275/19. Prefeitura
Municipal. Ofício do Senhor Prefeito encaminhando cópia do Decreto nº 11.479,
de 07/11/19. “Ciente”. Processo nº. 3385/19. Membros da CPI do Natal
Iluminado. Requerimento à Mesa Diretora solicitando a prorrogação por mais 90
(noventa) dias dos trabalhos desenvolvidos pela Comissão Parlamentar de Inquérito
- CPI, instituída com a finalidade de investigar o Convênio 45/2016, elaborado entre
a Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul e a Associação Comercial e Industrial
de São Caetano do Sul - ACISCS. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer
uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo
nº. 5425/19. Eclerson Pio Mielo. Projeto de Lei que "Institui a introdução da música
no ensino médio das escolas municipais, em parceria com a EM&T, Escola de
Música e Tecnologia, e a School of Rock, 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. 5393/19. Edison Roberto Parra. Moção de
Repúdio ao ataque de vândalos à igreja sara nossa terra de Santa Maria sul, distrito
federal, ocorrido no dia 24 de novembro deste ano. “À Comissão de Justiça e
Redação”. Processo nº. 5394/19. Edison Roberto Parra. Moção de Repúdio às
declarações do Senhor Pedro Aguiar Professor da UFF (Universidade Federal
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Fluminense), no dia 14 de novembro deste ano, que incentiva a morte dos
evangélicos à tiros, após o fato da queda do ex-presidente da Bolívia, Evo Morales.
“À Comissão de Justiça e Redação”. Processo nº. 5417/19. Marcel Franco
Munhoz. Moção de Repúdio ao projeto de reforma da previdência estadual,
solicitando ao exmo. governador João Dória júnior, no Palácio dos Bandeirantes,
na avenida Morumbi nº 4500 - Morumbi, são PAULO/SP, CEP 05650-000, o justo
alinhamento total da proposta de EC 18/2019 e da PLC 80/2019 com as regras
previdenciárias já promulgadas para a Polícia Federal e Polícia Civil do Distrito
Federal, que têm as mesmas funções da Polícia Civil de São Paulo, estabelecendo
o respeito ao direito adquirido, a coisa julgada e ao ato jurídico perfeito. “À
Comissão de Justiça e Redação”. Processos nºs. 5228/19 a 5274/19. Olyntho
Sequalini Voltarelli. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as
seguintes benfeitorias para o Município: a remoção do veículo abandonado na rua
Marlene, em frente ao n° 285, bairro Nova Gerty; que a fiscalização de obras
particulares notifique o proprietário a realizar o conserto da calçada na rua Marlene,
n° 120, bairro Nova Gerty; a repintura da faixa de "carga e descarga" na rua
Marlene, em frente ao n° 120, bairro Nova Gerty; a instalação de lixeiras em toda
extensão da rua Schon, bairro Nova Gerty; a instalação de lixeiras em toda extensão
da rua Francesco Coppini, bairro Nova Gerty; que a fiscalização de obras
particulares notifique o proprietário a retirar do entulho do passeio público na rua
Lourdes, n° 507, bairro Nova Gerty; que a fiscalização de obras particulares
notifique o proprietário a realizar o conserto da calçada na rua Lourdes, n° 550,
bairro Nova Gerty; a instalação de lixeiras em toda extensão da rua Giovanni
Moretti, bairro Nova Gerty; que a fiscalização de obras particulares notifique o
proprietário a realizar a limpeza do terreno na rua Oswaldo Cruz, n° 2138, bairro
Oswaldo Cruz; o recapeamento asfáltico na rua Silvia, em frente ao n° 1637, bairro
Oswaldo Cruz; a instalação de lixeiras na rua Silvia, do n° 1200 ao n° 1600, bairro
Oswaldo Cruz; a repintura da sinalização de trânsito horizontal "pare" na rua Silvia,
em frente ao n° 1637, bairro Oswaldo Cruz; que a fiscalização de obras particulares
notifique o proprietário a realizar o conserto da calçada na rua Oswaldo Cruz, n°
2095, bairro Oswaldo Cruz; o recapeamento asfáltico na rua Oswaldo Cruz, altura
do n° 2119, bairro Oswaldo Cruz; a poda da copa da árvore na rua Oswaldo Cruz,
em frente ao n° 1535, bairro Oswaldo Cruz; a poda da copa da árvore na rua José
Benedetti, em frente ao n° 302, bairro Santo Antônio; a poda da copa da árvore na
rua José Benedetti, em frente ao n° 110, bairro Santo Antônio; a repintura da
sinalização horizontal "faixa dupla amarela" em toda extensão da rua José de França
Dias, bairro São José; que a fiscalização de obras particulares notifique o
proprietário a realizar o conserto da calçada na rua Engenheiro Armando de Arruda
Pereira, n° 1284, bairro São José; a repintura da faixa de "carga e descarga" na rua
Engenheiro Armando de Arruda Pereira, em frente ao n° 1250, bairro São José; a
revitalização do meio fio na avenida Antônio da Fonseca Martins, em frente ao n°
467, bairro São José; o recapeamento asfáltico na rua Manoel Coelho, altura no n°
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396, Centro; a poda da copa da árvore na rua Gustavo Barroso, em frente ao n° 107,
bairro Boa Vista; a instalação de lixeiras em toda extensão da rua Gustavo Barroso,
bairro Boa Vista; a remoção do veículo abandonado na rua São Bernardo, em frente
ao n° 159, bairro Boa Vista; a poda da copa da árvore na rua Nestor Moreira, em
frente ao n° 24, bairro Cerâmica; o recapeamento asfáltico na rua Espírito Santo,
altura do n° 1524, bairro Cerâmica; a instalação de lixeiras em toda extensão da rua
dos Berilos, bairro Prosperidade; a recolher o entulho depositado no passeio público
da avenida Prosperidade, altura do n° 1200, bairro Prosperidade; a poda da copa da
árvore na rua das Pérolas, em frente ao n° 62, bairro Prosperidade; a poda da copa
da árvore na rua dos Diamantes, em frente ao n° 432, bairro Prosperidade; a recolher
o entulho depositado no passeio público da rua Urânio, em frente ao n° 107, bairro
Prosperidade; que a fiscalização de obras particulares notifique o proprietário a
realizar o conserto da calçada na rua Turmalinas, n° 180, bairro Prosperidade; a
poda da copa da árvore na rua dos Cristais, em frente ao n° 180, bairro Prosperidade;
o recapeamento asfáltico na rua Conselheiro Lafayette, altura do n° 277, bairro
Barcelona; a repintura da sinalização de trânsito horizontal "ônibus" na rua
Conselheiro Lafayette, em frente ao n° 283, bairro Barcelona; que a fiscalização de
obras particulares notifique o proprietário a realizar o conserto da calçada na rua
João Ramalho, n° 390, bairro Boa Vista; a remoção do veículo abandonado na rua
Santo André, em frente ao n° 70, bairro Boa Vista; a poda da copa da árvore na rua
Santo André, em frente ao n° 35, bairro Boa Vista; a poda da copa da árvore na rua
Boa Vista, em frente ao n° 301, bairro Boa Vista; o recapeamento asfáltico na
avenida Tietê, altura do n° 144, bairro Nova Gerty; a poda da copa das árvores na
avenida Tietê, em frente ao n° 594, bairro Nova Gerty; que a fiscalização de obras
particulares notifique o proprietário a realizar o conserto da calçada na avenida
Tietê, n° 570, bairro Nova Gerty; o recapeamento asfáltico na rua Maria teixeira
Mourão Maresti , altura do n° 40, bairro Cerâmica; a poda da copa da árvore na rua
Amazonas, em frente ao n° 2475, bairro Cerâmica; a revitalização do meio fio na
rua Marechal Cândido Rondon, em frente ao n° 58, bairro Oswaldo Cruz; e o
recapeamento asfáltico na rua Maranhão, altura do n° 594, bairro Santa Paula. “Ao
Senhor Prefeito”. Processo nº. 5276/19. Eduardo José Vidoski. Indicação ao
Senhor Prefeito Municipal objetivando a reforma, manutenção e a repintura da
Escola Municipal de Bailado Laura Thomé, localizada na rua João Ramalho,
número 100, bairro Boa Vista. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5277/19 a
5292/19. Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal
objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a repintura da sinalização
horizontal "vaga para cadeirantes" na rua Conselheiro Lafayette, em frente ao n°
357, bairro Barcelona; a poda da copa da árvore na rua Busch, em frente ao n° 23,
bairro Nova Gerty; que a fiscalização de obras particulares notifique o proprietário
a realizar a limpeza do terreno na rua Barão de Mauá, n° 309, bairro São José; a
poda da copa da árvore na rua Marlene, em frente ao n° 80, bairro Nova Gerty; a
poda da copa da árvore na rua João Almendra, em frente ao nº 74, bairro São José;
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a realizar a poda de raiz da árvore na rua Padre Mororo, em frente ao n° 387, bairro
Cerâmica; o recapeamento asfáltico na rua Armando de Arruda Pereira, em frente
ao n° 451, bairro Cerâmica; a instalação de lixeiras em toda extensão da rua Rafael
Sampaio Vidal, bairro Barcelona; a poda da copa da árvore na rua Anhanguera, em
frente ao n° 42, bairro Cerâmica; que a fiscalização de obras particulares notifique
o proprietário a realizar o conserto da calçada na rua Gonçalves Dias, n° 191, bairro
Cerâmica; a instalação de lixeiras em toda extensão da rua Ari Barroso, bairro
Oswaldo Cruz; o recapeamento asfáltico na rua Teodoro Sampaio, altura do n° 726,
bairro Cerâmica; a poda da copa da árvore na rua Teodoro Sampaio, em frente ao
n° 648, bairro Cerâmica; a instalação de lixeiras em toda extensão da rua João
Molinari, bairro Boa Vista; o recapeamento asfáltico na rua João Molinari, em
frente ao n° 286, bairro Boa Vista; e a instalação de lixeiras na rua Marlene, do n°
200 ao n° 600, bairro Nova Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 5294/19.
Magali Aparecida Selva Pinto. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando
manutenção na conexão da rede dos computadores, utilizada pela Rede Municipal
de Ensino do município. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5295/19 e 5296/19.
Marcel Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as
seguintes benfeitorias para o Município: a ampliação dos atendimentos
psicológicos, com processos psicoterapêuticos individuais; e medidas de incentivo
à doação de sangue no município. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 5300/19.
Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal
objetivando o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre instituir o
"Programa Merenda nas Férias". “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5302/19 a
5304/19. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal
objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a manutenção ou troca das
tampas de poços de inspeção de esgoto instaladas nas vias públicas de nosso
município; o recapeamento asfáltico do leito carroçável da rua Teodoro Sampaio,
altura do número 723, bairro Oswaldo Cruz; e determinar a Guarda Civil Municipal,
rondas intensivas diuturnamente, com maior frequência, por toda a extensão da
avenida Tietê, altura do número 281, e ruas adjacentes, no bairro Nova Gerty. “Ao
Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5306/19 a 5320/19. César Rogério Oliva.
Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para
o Município: determinar a Guarda Civil Municipal rondas intensivas, reforço no
policiamento nas vias de comércio da cidade, com auxílio de todos os tipos de
patrulhamento, no bairro Cerâmica; determinar a Guarda Civil Municipal rondas
intensivas, reforço no policiamento nas vias de comércio da cidade, com auxílio de
todos os tipos de patrulhamento, no bairro Mauá; determinar a Guarda Civil
Municipal rondas intensivas, reforço no policiamento nas vias de comércio da
cidade, com auxílio de todos os tipos de patrulhamento, no bairro Jardim São
Caetano; determinar a Guarda Civil Municipal rondas intensivas, reforço no
policiamento nas vias de comércio da cidade, com auxílio de todos os tipos de
patrulhamento, no bairro Oswaldo Cruz; determinar a Guarda Civil Municipal
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rondas intensivas, reforço no policiamento nas vias de comércio da cidade, com
auxílio de todos os tipos de patrulhamento, no bairro Santa Paula; determinar a
Guarda Civil Municipal rondas intensivas, reforço no policiamento nas vias de
comércio da cidade, com auxílio de todos os tipos de patrulhamento, no bairro Santo
Antônio; determinar a Guarda Civil Municipal rondas intensivas, reforço no
policiamento nas vias de comércio da cidade, com auxílio de todos os tipos de
patrulhamento, no bairro São José; determinar a Guarda Civil Municipal rondas
intensivas, reforço no policiamento nas vias de comércio da cidade, com auxílio de
todos os tipos de patrulhamento, no bairro Nova Gerty; determinar a Guarda Civil
Municipal, rondas intensivas reforço no policiamento nas vias de comércio da
cidade, com auxílio de todos os tipos de patrulhamento, no bairro Boa Vista;
determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas reforço no policiamento
nas vias de comércio da cidade, com auxílio de todos os tipos de patrulhamento, no
bairro Olímpico; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas reforço
no policiamento nas vias de comércio da cidade, com auxílio de todos os tipos de
patrulhamento, no bairro Santa Maria; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas
intensivas reforço no policiamento nas vias de comércio da cidade, com auxílio de
todos os tipos de patrulhamento, no bairro Barcelona; determinar a Guarda Civil
Municipal, rondas intensivas reforço no policiamento nas vias de comércio da
cidade, com auxílio de todos os tipos de patrulhamento, no bairro Prosperidade;
determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas reforço no policiamento
nas vias de comércio da cidade, com auxílio de todos os tipos de patrulhamento, no
bairro Fundação; e determinar a Guarda Civil Municipal rondas intensivas, reforço
no policiamento nas vias de comércio da cidade, com auxílio de todos os tipos de
patrulhamento, no Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5336/19 e
5337/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicações ao Senhor Prefeito
Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a instalação de
rotatória ou lombada eletrônica combinada com revitalização da faixa de travessia
de pedestres entre as ruas Joana Angélica e Flórida, bairro Santa Maria; e o envio
de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre o "Disque plante uma árvore" no
município. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 5339/19. Eclerson Pio Mielo.
Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a criação de uma assessoria
especial de atendimento aos condomínios. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº.
5340/19. Eclerson Pio Mielo. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando
instalar placas de proibido estacionar caminhões na rua Pan, altura do número, 437
- bairro Nova Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 5341/19. Ricardo
Andrejuk. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando estender a área de
embarque e desembarque destinada a veículos na estação ferroviária de São
Caetano do Sul, sito na rua Serafim Constantino. “Ao Senhor Prefeito”. Processos
nºs. 5345/19 e 5346/19. César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito
Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: determinar a
Guarda Civil Municipal, rondas intensivas com reforço, em toda cidade com foco
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nas zonas comerciais, Operação Natal Seguro, com auxílio de todos os tipos de
viaturas; e determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas com reforço, no
entorno do Park Shopping São Caetano, com auxílio de todos os tipos de viaturas.
“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5350/19 a 5353/19. César Rogério Oliva.
Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para
o Município: a fiscalização da procedência da água que está minando no túnel de
ligação entre os parques Chico Mendes e o "Chiquinho", bairro Cerâmica; a
fiscalização junto ao proprietário de um terreno localizado na alameda Cassaquera,
número 214, bairro Barcelona, que vem sendo utilizado de maneira indevida;
determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas com auxílio de todos os
tipos de viaturas no entorno das ruas Frieda, Rosa e Luíza, no bairro Boa Vista; e
maior fiscalização quanto a limpeza da piscina do ADC GM. “Ao Senhor
Prefeito”. Processos nºs. 5354/19 a 5384/19. Marcel Franco Munhoz. Indicações
ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o
Município: a obrigatoriedade da apresentação da carteira de vacinação para
matrícula e rematrícula dos alunos nas escolas particulares do município; melhorias
no escoamento de água, bem como a manutenção e limpeza de galerias, bocas de
lobo, a conservação e desentupimento de bueiros na rua Bento Vellanes Regis bairro Fundação; melhorias no escoamento de água, bem como a manutenção e
limpeza de galerias, bocas de lobo, conservação e desentupimento de bueiros na rua
Graça Aranha - bairro Fundação; melhorias no escoamento de água, bem como a
manutenção e limpeza de galerias, bocas de lobo, conservação e desentupimento de
bueiros na rua Heloísa Pamplona - bairro Fundação; melhorias no escoamento de
água, bem como a manutenção e limpeza de galerias, bocas de lobo, conservação e
desentupimento de bueiros na rua Henrique Dias - bairro Fundação; melhorias no
escoamento de água, bem como a manutenção e limpeza de galerias, bocas de lobo,
conservação e desentupimento de bueiros na rua Herculano de Freitas - bairro
Fundação; melhorias no escoamento de água, bem como a manutenção e limpeza
de galerias, bocas de lobo, conservação e desentupimento de bueiros na rua Humaitá
- bairro Fundação; melhorias no escoamento de água, bem como a manutenção e
limpeza de galerias, bocas de lobo, conservação e desentupimento de bueiros na rua
Humaitá - bairro Fundação; melhorias no escoamento de água, bem como a
manutenção e limpeza de galerias, bocas de lobo, conservação e desentupimento de
bueiros na rua João Domingos Perrella - bairro Fundação; melhorias no escoamento
de água, bem como a manutenção e limpeza de galerias, bocas de lobo, conservação
e desentupimento de bueiros na rua Mariano Pamplona - bairro Fundação;
melhorias no escoamento de água, bem como a manutenção e limpeza de galerias,
bocas de lobo, conservação e desentupimento de bueiros na rua Maximiliano
Lorenzini - bairro Fundação; melhorias no escoamento de água, bem como a
manutenção e limpeza de galerias, bocas de lobo, conservação e desentupimento de
bueiros na rua Marconi - bairro Fundação; melhorias no escoamento de água, bem
como a manutenção e limpeza de galerias, bocas de lobo, conservação e
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desentupimento de bueiros na rua Major Aderbal Oliveira - bairro Fundação;
melhorias no escoamento de água, bem como a manutenção e limpeza de galerias,
bocas de lobo, conservação e desentupimento de bueiros na rua Municipal - bairro
Fundação; melhorias no escoamento de água, bem como a manutenção e limpeza
de galerias, bocas de lobo, conservação e desentupimento de bueiros na rua Luis
D'Agostini - bairro Fundação; melhorias no escoamento de água, bem como a
manutenção e limpeza de galerias, bocas de lobo, conservação e desentupimento de
bueiros na rua Fausto Luis Pina - bairro Fundação; melhorias no escoamento de
água, bem como a manutenção e limpeza de galerias, bocas de lobo, conservação e
desentupimento de bueiros na rua Raquel Michelina Matarazzo - bairro Fundação;
melhorias no escoamento de água, bem como a manutenção e limpeza de galerias,
bocas de lobo, conservação e desentupimento de bueiros na rua Paolo Martorelli bairro Fundação; melhorias no escoamento de água, bem como a manutenção e
limpeza de galerias, bocas de lobo, conservação e desentupimento de bueiros na
avenida Dr. Rodrigues Alves - bairro Fundação; melhorias no escoamento de água,
bem como a manutenção e limpeza de galerias, bocas de lobo, conservação e
desentupimento de bueiros na rua Dep. Emílio Carlos - bairro Fundação; melhorias
no escoamento de água, bem como a manutenção e limpeza de galerias, bocas de
lobo, conservação e desentupimento de bueiros na rua Aquidaban - bairro
Fundação; melhorias no escoamento de água, bem como a manutenção e limpeza
de galerias, bocas de lobo, conservação e desentupimento de bueiros da avenida dos
Estados - bairro Fundação; melhorias no escoamento de água, bem como a
manutenção e limpeza de galerias, bocas de lobo, conservação e desentupimento de
bueiros na rua Perrella - bairro Fundação; melhorias no escoamento de água, bem
como a manutenção e limpeza de galerias, bocas de lobo, conservação e
desentupimento de bueiros na rua Pedro Alexandrino - bairro Fundação; melhorias
no escoamento de água, bem como a manutenção e limpeza de galerias, bocas de
lobo, conservação e desentupimento de bueiros na rua Regente de Araújo Lima bairro Fundação; melhorias no escoamento de água, bem como a manutenção e
limpeza de galerias, bocas de lobo, conservação e desentupimento de bueiros na rua
28 de Julho - bairro Fundação; melhorias no escoamento de água, bem como a
manutenção e limpeza de galerias, bocas de lobo, conservação e desentupimento de
bueiros na rua Rio Branco - bairro Fundação; melhorias no escoamento de água,
bem como a manutenção e limpeza de galerias, bocas de lobo, conservação e
desentupimento de bueiros na rua Antônio Barile - fundação; melhorias no
escoamento de água, bem como a manutenção e limpeza de galerias, bocas de lobo,
conservação e desentupimento de bueiros na rua Araraquara - bairro Fundação;
melhorias no escoamento de água, bem como a manutenção e limpeza de galerias,
bocas de lobo, conservação e desentupimento de bueiros na rua Benedito Moretti bairro Fundação; e melhorias no escoamento de água, bem como a manutenção e
limpeza de galerias, bocas de lobo, conservação e desentupimento de bueiros na rua
Bueno de Andrade - bairro Fundação. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs.
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5385/19 a 5387/19. Carlos Humberto Seraphim. Indicações ao Senhor Prefeito
Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a instalação de
placa de contra-fluxo na rua Manoel Coelho com a rua Jaime C. Patrão; a
reconstituição da faixa de sinalização de solo do ponto de táxi, na rua Manoel
Coelho com a avenida Goiás, em frente à praça Luiz Olinto Tortorello; e a
manutenção da tampa de (ferro) inspeção que esta esta localizada na rua Alegre, nº
550, bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5388/19 e 5389/19.
Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal
objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: fornecer aos motoristas de
transporte coletivo da cidade de São Caetano do Sul o curso de Primeiros Socorros;
e criar o banheiro móvel social para cidadãos que moram nas ruas. “Ao Senhor
Prefeito”. Processos nºs. 5401/19 e 5402/19. Eduardo José Vidoski. Indicações ao
Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município:
determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em toda a rua Visconde de
Inhaúma e adjacências; e determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas
em toda a rua Taipas e adjacências. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 5404/19.
Eduardo José Vidoski. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando
determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em toda a avenida
Presidente Kennedy e adjacências. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5405/19
a 5408/19. Maurício Fernandes da Conceição. Indicações ao Senhor Prefeito
Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a construção de
calçamento interno para passeio público e instalação de equipamentos de lazer no
espaço verde situado na confluência das ruas Domitila e Nelson, no bairro Mauá; a
implantação de uma pista de caminhada abaixo do linhão da Enel, situado no
quadrilátero que compreende as ruas Dora, Domitila, Nelson e avenida Guido
Aliberti, no bairro Mauá; a instalação de semáforo no cruzamento da rua Marlene
com rua Iguassu, no bairro Nova Gerty; e a instalação de um semáforo no
cruzamento da avenida Tietê com rua Capivari, no bairro Nova Gerty. “Ao Senhor
Prefeito”. Processo nº. 5411/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva.
Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a reforma da tampa da boca de
lobo na avenida Lions Club, altura do nº 228, bairro Mauá. “Ao Senhor Prefeito”.
Processo nº. 5413/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicação ao
Senhor Prefeito Municipal objetivando a instalação de uma lixeira grande na av
Lions Club altura do nº 228, bairro Mauá. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº.
5416/19. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal
objetivando a implantação de um espaço pet, na construção da nova praça situada
à rua Justino Paixão, no bairro Jardim São Caetano. “Ao Senhor Prefeito”.
Processos nºs. 5418/19 a 5422/19. Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor
Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: verificar
a possibilidade da introdução da música no ensino médio das escolas municipais,
em parceria com a em&t (escola de música e tecnologia) e a school of rock; estudos
para realizar a poda e manutenção das raízes da árvore localizada na rua Papa João
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XXIII, em frente ao nº 1120, jd. São Caetano; a execução de pintura de solo
demarcando vaga de estacionamento preferencial para deficientes, próximo a
clínica Bandeirantes, localizada na rua Tiradentes, nº 571, bairro Santa Paula, (fotos
em anexo); determinar o retorno da "mão dupla de direção ", na rua Domênico
Botan, no trecho entre a avenida paraíso e a rua Issaco Coppini - bairro Osvalso
Cruz; e a execução de pintura de solo, demarcando vaga de estacionamento
preferencial para idoso, próximo a clínica Bandeirantes, localizada na rua
Tiradentes, nº 571, bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 5293/19.
Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa
Enel - Distribuição São Paulo - SCS, visando reparos na fiação na rua Juruá, em
frente ao n° 237, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém desejando
fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”.
Processo nº. 5297/19. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando inserção em
Ata e nos Anais de Voto de Congratulações ao Excelentíssimo Governador do
Estado de São Paulo Senhor João Dória Jr, pela aquisição das novas 1.000 viaturas
Chevrolet Trailblazer, 2.8 turbodiesel, blindadas para a Polícia Militar Paulista que
suportarão munições de revólveres calibre 38 e 357, pistolas 380, ponto 40,
magnum 44 e fuzil calibre 556. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer
uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo
nº. 5298/19. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos
Anais de Voto de Congratulações aos atletas e comissão técnica da equipe de São
Caetano pela conquista do 3º lugar geral, na colocação dos 83º Jogos Abertos do
Interior, realizados na cidade de marília. Colocado em discussão, ninguém
desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica
“Aprovado”. Processo nº. 5305/19. 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 a extensão da avenida Tietê,
proximidades do número 281, e ruas adjacentes, no bairro Nova Gerty. Colocado
em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado
em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5321/19. César Rogério Oliva.
Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas
ostensivas reforço no policiamento nas vias de comércio da cidade, com auxílio de
todos os tipos de patrulhamento, no bairro Cerâmica. Colocado em discussão,
ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação,
fica “Aprovado”. Processo nº. 5322/19. César Rogério Oliva. Requerimento
solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas
reforço no policiamento nas vias de comércio da cidade, com auxílio de todos os
tipos de patrulhamento, no bairro Mauá. Colocado em discussão, ninguém
desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica
“Aprovado”. Processo nº. 5323/19. César Rogério Oliva. Requerimento
solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas
reforço no policiamento nas vias de comércio da cidade, com auxílio de todos os
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tipos de patrulhamento, no bairro Jardim São Caetano. Colocado em discussão,
ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação,
fica “Aprovado”. Processo nº. 5324/19. César Rogério Oliva. Requerimento
solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas
reforço no policiamento nas vias de comércio da cidade, com auxílio de todos os
tipos de patrulhamento, no bairro Oswaldo Cruz. Colocado em discussão, ninguém
desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica
“Aprovado”. Processo nº. 5325/19. César Rogério Oliva. Requerimento
solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas
reforço no policiamento nas vias de comércio da cidade, com auxílio de todos os
tipos de patrulhamento, no bairro Santa Paula. Colocado em discussão, ninguém
desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica
“Aprovado”. Processo nº. 5326/19. César Rogério Oliva. Requerimento
solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas
reforço no policiamento nas vias de comércio da cidade, com auxílio de todos os
tipos de patrulhamento, no bairro Santo Antônio. Colocado em discussão, ninguém
desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica
“Aprovado”. Processo nº. 5327/19. César Rogério Oliva. Requerimento
solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas
reforço no policiamento nas vias de comércio da cidade, com auxílio de todos os
tipos de patrulhamento, no bairro São José. Colocado em discussão, ninguém
desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica
“Aprovado”. Processo nº. 5328/19. César Rogério Oliva. Requerimento
solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas
reforço no policiamento nas vias de comércio da cidade, com auxílio de todos os
tipos de patrulhamento, no bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém
desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica
“Aprovado”. Processo nº. 5329/19. César Rogério Oliva. Requerimento
solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas
reforço no policiamento nas vias de comércio da cidade, com auxílio de todos os
tipos de patrulhamento, no bairro Boa Vista. Colocado em discussão, ninguém
desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica
“Aprovado”. Processo nº. 5330/19. César Rogério Oliva. Requerimento
solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas
reforço no policiamento nas vias de comércio da cidade, com auxílio de todos os
tipos de patrulhamento, no bairro Olímpico. Colocado em discussão, ninguém
desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica
“Aprovado”. Processo nº. 5331/19. César Rogério Oliva. Requerimento
solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas
reforço no policiamento nas vias de comércio da cidade, com auxílio de todos os
tipos de patrulhamento, no bairro Santa Maria. Colocado em discussão, ninguém
desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica
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“Aprovado”. Processo nº. 5332/19. César Rogério Oliva. Requerimento
solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas
reforço no policiamento nas vias de comércio da cidade, com auxílio de todos os
tipos de patrulhamento, no bairro Barcelona. Colocado em discussão, ninguém
desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica
“Aprovado”. Processo nº. 5333/19. César Rogério Oliva. Requerimento
solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas
reforço no policiamento nas vias de comércio da cidade, com auxílio de todos os
tipos de patrulhamento, no bairro Prosperidade. Colocado em discussão, ninguém
desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica
“Aprovado”. Processo nº. 5334/19. César Rogério Oliva. Requerimento
solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas
reforço no policiamento nas vias de comércio da cidade, com auxílio de todos os
tipos de patrulhamento, no bairro Fundação. Colocado em discussão, ninguém
desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica
“Aprovado”. Processo nº. 5335/19. César Rogério Oliva. Requerimento
solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas
reforço no policiamento nas vias de comércio da cidade, com auxílio de todos os
tipos de patrulhamento, no Centro. Colocado em discussão, ninguém desejando
fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”.
Processo nº. 5342/19. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção
em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações às atletas e equipe técnica do SERC
Santa Maria/São Caetano, pela vitoriosa participação no Campeonato Brasileiro
Caixa “Ilona Peuker” de conjuntos, realizado em Londrina/PR, que venceu todas as
provas do adulto e do infanto-juvenil, uma do infantil e foi campeã geral da
categoria pré-infantil. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da
palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº.
5343/19. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos
Anais de Voto de Congratulações aos 72 anos do reestabelecimento do Estado de
Israel, em cumprimento a profecia de Isaías capítulo 66 versículos 7 à 10. Colocado
em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado
em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5390/19. Sueli Aparecida Nogueira
Ferreira da Silva. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto
de Congratulações pela participação ao primeiro grande encontro do samba em São
Caetano do Sul, realizado pela Secretaria Municipal de Cultura de São Caetano do
Sul, no 1º dia do corrente mês. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer
uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo
nº. 5391/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando
inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações à michele leone, pela
coordenação do evento primeiro grande encontro do samba, realizado pela
Secretaria Municipal de Cultura de São Caetano do Sul - SECULT, em 01 de
dezembro. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta
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encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5392/19. Sueli
Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando inserção em Ata e
nos Anais de Voto de Congratulações à Secretaria Municipal de Cultura de São
Caetano do Sul, pela realização do primeiro encontro do samba em São Caetano do
Sul, realizado em 01 de dezembro. Colocado em discussão, ninguém desejando
fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”.
Processo nº. 5395/19. Edison Roberto Parra. Requerimento solicitando inserção em
Ata e nos Anais de Voto de Congratulações pelos 105 anos do escotismo Paulista,
celebrado no dia 29 de novembro. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer
uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo
nº. 5396/19. Edison Roberto Parra. Requerimento solicitando inserção em Ata e
nos Anais de Voto de Congratulações pela celebração dos 109 anos da assembleia
de Deus no Brasil, fundada no dia 19 de novembro de 1910. Colocado em discussão,
ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação,
fica “Aprovado”. Processo nº. 5397/19. Edison Roberto Parra. Requerimento
solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações à pastora arlete
biz, pelos 22 anos de ministério pastoral, celebrado no dia 03 deste mês. Colocado
em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado
em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5398/19. Edison Roberto Parra.
Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações
pelo "Dia do Evangélico", celebrado no dia 30 de novembro. Colocado em
discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em
votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5399/19. Eduardo José Vidoski.
Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas
ostensivas em toda a rua Visconde de Inhaúma e adjacências. Colocado em
discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em
votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5400/19. Eduardo José Vidoski.
Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas
ostensivas em toda a rua Taipas e adjacências. Colocado em discussão, ninguém
desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica
“Aprovado”. Processo nº. 5403/19. Eduardo José Vidoski. Requerimento
solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas em
toda a avenida Presidente Kennedy e adjacências. Colocado em discussão, ninguém
desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica
“Aprovado”. Processo nº. 5409/19. Magali Aparecida Selva Pinto. Requerimento
solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações à controladora
geral do município de São Caetano do Sul, Drª Mylene Benjamin Giometti
Gambale, bem como a sua equipe de trabalho, pela idealização do III seminário
"Integridade na Administração Pública" e reunião técnica da Rede Paulista de
Controladoria Municipais - REPAC, realizada no último dia 27, USCS. Colocado
em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado
em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5410/19. Sueli Aparecida Nogueira
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Ferreira da Silva. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto
de Congratulações pela participação da Cia de Dança Samba Rock no primeiro
grande encontro do samba em São Caetano do Sul, realizado pela Secretaria
Municipal de Cultura de São Caetano do Sul, em 01 de corrente mês. Colocado em
discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em
votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5412/19. Sueli Aparecida Nogueira
Ferreira da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa Enel Distribuição São Paulo - SCS, visando a poda da árvore da avenida Lions Club
altura do nº 228, bairro Mauá. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer
uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo
nº. 5414/19. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando inserção em
Ata e nos Anais de Voto de Congratulações à Prefeitura Municipal de Santo André,
pela iniciativa da construção de um Hospital veterinário popular. Colocado em
discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em
votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5299/19. César Rogério Oliva.
Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Profundo Pesar
pelo falecimento do Rabino Henry Isaac Sobel. Colocado em discussão, ninguém
desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica
“Aprovado”. Processo nº. 5423/19. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando
inserção em Ata e nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor
Edélcio Carlos Romero. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da
palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº.
5424/19. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos
Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento da Senhora Ione Sampaio
Briselli. 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. Faz uso da palavra o Nobre Edil: 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 Único - Processo Nº 4881/19. Prefeitura Municipal. 2ª
Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Estima a Receita e fixa a Despesa do
Município de São Caetano do Sul para o exercício de 2020.”. Parecer da Comissão
de Finanças e Orçamento, favorável. Parecer da Comissão de Finanças e
Orçamento, contrário às Emendas E-1 a E-14 apresentadas. O Sr. Presidente
comunica ao Plenário que a discussão do Projeto de Lei será em conjunto com a
discussão das emendas e que a votação do Projeto de Lei será realizada sem prejuízo
das emendas. O Vereador Jander Cavalcanti de Lira, pela ordem, faz uso da palavra
e apresenta o pedido de adiamento da votação do Projeto de Lei. Colocado em
votação, o pedido de adiamento da votação do Projeto de Lei fica “Rejeitado, com
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votos favoráveis dos vereadores: César Rogério Oliva, Francisco de Macedo
Bento, Jander Cavalcanti de Lira e Ubiratan Ribeiro Figueiredo”. Colocado
em discussão, fazem uso da palavra os vereadores: César Rogério Oliva, Jander
Cavalcanti de Lira e Anacleto Campanella Junior. Para encaminhar a votação,
fazem uso da palavra os vereadores: Jander Cavalcanti de Lira e César Rogério
Oliva. Colocado em votação, fica “Aprovado, sem prejuízo das emendas, com
votos contrários dos vereadores: César Rogério Oliva, Francisco de Macedo
Bento, Jander Cavalcanti de Lira e Ubiratan Ribeiro Figueiredo”. Colocada
em votação a Emenda E-1, fica “Rejeitada, com votos favoráveis dos vereadores:
César Rogério Oliva, Francisco de Macedo Bento, Jander Cavalcanti de Lira e
Ubiratan Ribeiro Figueiredo”. Colocada em votação a Emenda E-2, fica
“Rejeitada, com votos favoráveis dos vereadores: César Rogério Oliva, Francisco
de Macedo Bento, Jander Cavalcanti de Lira e Ubiratan Ribeiro Figueiredo”.
Colocada em votação a Emenda E-3, fica “Rejeitada, com votos favoráveis dos
vereadores: César Rogério Oliva, Francisco de Macedo Bento, Jander Cavalcanti
de Lira e Ubiratan Ribeiro Figueiredo”. Colocada em votação a Emenda E-4, fica
“Rejeitada, com votos favoráveis dos vereadores: César Rogério Oliva, Francisco
de Macedo Bento, Jander Cavalcanti de Lira e Ubiratan Ribeiro Figueiredo”.
Colocada em votação a Emenda E-5, fica “Rejeitada, com votos favoráveis dos
vereadores: César Rogério Oliva, Francisco de Macedo Bento, Jander Cavalcanti
de Lira e Ubiratan Ribeiro Figueiredo”. Colocada em votação a Emenda E-6, fica
“Rejeitada, com votos favoráveis dos vereadores: César Rogério Oliva, Francisco
de Macedo Bento, Jander Cavalcanti de Lira e Ubiratan Ribeiro Figueiredo”.
Colocada em votação a Emenda E-7, fica “Rejeitada, com votos favoráveis dos
vereadores: César Rogério Oliva, Francisco de Macedo Bento, Jander Cavalcanti
de Lira e Ubiratan Ribeiro Figueiredo”. Colocada em votação a Emenda E-8, fica
“Rejeitada, com votos favoráveis dos vereadores: César Rogério Oliva, Francisco
de Macedo Bento, Jander Cavalcanti de Lira e Ubiratan Ribeiro Figueiredo”.
Colocada em votação a Emenda E-9, fica “Rejeitada, com votos favoráveis dos
vereadores: César Rogério Oliva, Francisco de Macedo Bento, Jander Cavalcanti
de Lira e Ubiratan Ribeiro Figueiredo”. Colocada em votação a Emenda E-10, fica
“Rejeitada, com votos favoráveis dos vereadores: César Rogério Oliva, Francisco
de Macedo Bento, Jander Cavalcanti de Lira e Ubiratan Ribeiro Figueiredo”.
Colocada em votação a Emenda E-11, fica “Rejeitada, com votos favoráveis dos
vereadores: César Rogério Oliva, Francisco de Macedo Bento, Jander Cavalcanti
de Lira e Ubiratan Ribeiro Figueiredo”. Colocada em votação a Emenda E-12, fica
“Rejeitada, com votos favoráveis dos vereadores: César Rogério Oliva, Francisco
de Macedo Bento, Jander Cavalcanti de Lira e Ubiratan Ribeiro Figueiredo”.
Colocada em votação a Emenda E-13, fica “Rejeitada, com votos favoráveis dos
vereadores: César Rogério Oliva, Francisco de Macedo Bento, Jander Cavalcanti
de Lira e Ubiratan Ribeiro Figueiredo”. Colocada em votação a Emenda E-14, fica
“Rejeitada, com votos favoráveis dos vereadores: César Rogério Oliva, Francisco
hae
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de Macedo Bento, Jander Cavalcanti de Lira e Ubiratan Ribeiro Figueiredo”. Tendo
as Emendas sido todas rejeitadas, o Sr. Presidente solicita que “Publique-se o
Projeto de Lei em sua forma original”. O Sr. Presidente convoca os Senhores
Vereadores para duas Sessões Extraordinárias, que acontecerão na próxima quintafeira, dia 05 (cinco) de dezembro, a partir das 09:00 (nove) horas. Esgotados os
motivos que nortearam a presente convocação, o Sr. Presidente declara, às
dezenove horas e vinte e três minutos, encerrada a presente Sessão. Para constar é
lavrada esta Ata, que lida e achada conforme, será assinada pelos Senhores
Presidente e Primeiro Secretário. ...............................................................................

ECLERSON PIO MIELO
PRESIDENTE
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