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ATA DA 17ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, 

REALIZADA NO PLENÁRIO DOS 

AUTONOMISTAS, AO SEXTO DIA DO 

MÊS DE JUNHO DO ANO DE DOIS MIL E 

DEZESSETE.  

 

Às dezessete horas e quarenta e quatro 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. Como resultado do acordo entre 

as lideranças, a sessão é suspensa por 5 (cinco) minutos. Reaberta a sessão, a 

Ata da 16ª Sessão Ordinária é “Aprovada”. A seguir, passa a palavra ao 1º 

Secretário, Vereador Maurício Fernandes da Conceição, que procede à leitura 

das matérias destinadas ao Expediente. Processo nº. 3597/17. Prefeitura 

Municipal. Ofício do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando cópias do Balanço 

Financeiro da Prefeitura referente aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril 

de 2017. “À Comissão de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3687/17. 

Prefeitura Municipal. Projeto de Lei que "Acrescenta os incisos VII e VIII na 

redação do art. 57 de Lei nº 2.454, de 17 de outubro de 1977, e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 3705/17. Prefeitura Municipal. Projeto de Lei que 

"Institui o Programa de Parcelamento de Débitos - PPD/2017 e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 3681/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto 

de Lei que "Assegura às crianças com Transtorno de Déficit de Atenção e 

Hiperatividade - TDAH - a reserva de assentos da primeira fila, em salas de 

aula de escolas públicas municipais e de escolas privadas, no município de São 

Caetano do Sul e dá outras providências”. “Às Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3682/17. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Determina a fiscalização sobre o uso 

inadequado de vagas reservadas a pessoas com deficiência ou mobilidade 

reduzida e idosos, em estacionamentos públicos e privados, e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 3712/17. Edison Roberto Parra. Projeto de Lei que 

"Institui, no Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município de São 

Caetano do Sul, a 'Semana de Incentivo ao Programa Família Acolhedora' e dá 
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outras providências”. “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e 

Orçamento”. Processo nº. 3713/17. Edison Roberto Parra. Projeto de Lei que 

"Institui, no Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município de São 

Caetano, a 'Semana de Prevenção de Combate ao Edema Macular Diabético' e 

dá outras providências”. “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças 

e Orçamento”. Processo nº. 3714/17. Edison Roberto Parra. Projeto de Lei 

que "Altera a ementa e o art. 1º da Lei 4.616 de 10 de abril de 2008, que criou 

a Campanha de Incentivo a Admissão de Pessoas Idosas no Mercado de 

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

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3715/17. 

Edison Roberto Parra. Projeto de Lei que "Altera a ementa, o art. 1º e acrescenta 

parágrafo único ao art. 1º da Lei nº 4606 de 27 de março de 2008, que instituiu 

a Campanha Municipal de Educação Fiscal nas Escolas Pertencentes a Rede 

Pública Municipal e dá outras providências. ". “Às Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3724/17. Maurício 

Fernandes da Conceição. Projeto de Lei que "Institui o Serviço de Terapias 

Naturais nas UBS (Unidades Básicas de Saúde) do município de São Caetano 

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

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3726/17. Marcos Sergio Gonçalves 

Fontes. Projeto de Lei que "Acrescenta parágrafo único ao artigo 1º da Lei nº 

4.911, de 30 de junho de 2010, que institui a 'Campanha Permanente de 

Conscientização sobre o Despejo de Óleo Vegetal Comestível em Pias e 

Bueiros e sua Reciclagem', no município de São Caetano do Sul, e dá outras 

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

Orçamento”. Processos nºs. 3575/17 a 3585/17. Carlos Humberto Seraphim. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: à sincronização dos semáforos das ruas e avenidas do 

município; a instalação de sistema gratuito de "Wi-Fi", no parque Espaço Verde 

Chico Mendes, avenida Fernando Simonsen, bairro São José; a implantação de 

sistema gratuito de "Wi-Fi", no parque Guaiamú, na rua General Humberto de 

Alencar Castelo Branco, bairro Santa Maria; a viabilidade de se instalar 

cobertura (abrigo) no ponto de parada de ônibus localizado na rua Prates, 314, 

bairro Cerâmica; a viabilidade de se instalar cobertura (abrigo) no ponto de 

parada de ônibus localizado na avenida Dr. Augusto de Toledo, 1109, bairro 

Santa Paula; a viabilidade de se instalar cobertura (abrigo) no ponto de parada 

de ônibus, localizado na rua Antônio Garbelotto, 381, bairro Santa Maria; a 

manutenção e/ou troca dos ralos lineares da passagem de nível da estação 

ferroviária Gabriel Zambrana, situada no cruzamento da referida avenida com 
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a rua João Pessoa, Centro; a implantação de sistema gratuito de "Wi-Fi", no 

parque Santa Maria, (Cidade das Crianças), na rua Tibagi, Teatro Paulo 

Machado de Carvalho, bairro Santa Maria; a instalação de sistema gratuito de 

"Wi-Fi" no Bosque do Povo; a poda das árvores existentes na quadra da avenida 

Dr. Augusto de Toledo, entre as ruas Castro Alves e Bertolino da Cunha, bairro 

Santa Paula; e o fornecimento gratuito aos munícipes que sofrem de restrição, 

alergia ou intolerância a lactose de medicamentos a base de "lactase". “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 3586/17. Eduardo José Vidoski. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando a manutenção da tampa de bueiro, bem 

como do passeio público na rua Goitacazes de fronte ao n° 279, confluência 

com a avenida Goiás, Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3588/17. 

Marcel Franco Munhoz. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a 

instalação do Núcleo Especial Criminal - NECRIM, no município de São 

Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3591/17 e 3592/17. 

Ricardo Andrejuk. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a ampliação e criação do número de 

vagas de estacionamento para pessoas com deficiência na rua Xingú, 150, 

APAE, bairro Santa Maria; e a manutenção com o reparo do piso tátil do Atende 

Fácil, localizado na rua Major Carlos Del Prete, 651, Centro. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 3598/17 e 3599/17. Marcel Franco Munhoz. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a instalação de núcleo de proteção à mulher e combate à 

violência doméstica, no município de São Caetano do Sul; e determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da paróquia Nossa 

Senhora da Candelária, notadamente às quintas-feiras, no horário 

compreendido entre 20 e 23 horas, na rua Castro Alves, 781, bairro Cerâmica. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3601/17. Francisco de Macedo Bento. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a colocação de uma faixa 

de pedestre na rua Espírito Santo, bairro Santo Antônio. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 3603/17 e 3604/17. Francisco de Macedo Bento. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: colocação de cesto de lixo na rua Xavantes, próximo ao número 11, 

próximo à banca de jornal, bairro Olímpico; e a realizar a poda de árvore 

localizada na rua Manoel Pedro Vilaboim, 224, bairro Olímpico. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 3606/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicação 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a poda de galhos de árvore localizada 

na rua Heloísa Pamplona, altura dos nº 487 ao 511, bairro Fundação. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3607/17 a 3610/17. Ubiratan Ribeiro 
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Figueiredo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: realizar estudos, junto ao Departamento de Água 

e Esgoto de São Caetano do Sul, afim de realizar rigorosa limpeza, com a troca 

da água e restruturações necessárias, no lago existente na Escola Municipal de 

Ecologia Presidente Jânio da Silva Quadros; realizar estudos, junto ao 

Departamento de Água e Esgoto de São Caetano do Sul, afim de realizar 

rigorosa limpeza, com a troca da água e restruturações necessárias, no parque 

municipal Catarina Scarparo D'agostini, conhecido como "Chiquinho"; realizar 

estudos, junto ao Departamento de Água e Esgoto de São Caetano do Sul, afim 

de realizar rigorosa limpeza, com a troca da água e restruturações necessárias, 

no parque municipal Santa Maria, conhecido como "Guaiamú"; e realizar 

estudos, junto ao Departamento de Água e Esgoto de São Caetano do Sul, afim 

de realizar rigorosa limpeza, com a troca da água e restruturações necessárias, 

no parque municipal José Alves dos Reis, conhecido como "Bosque do Povo". 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3612/17 a 3623/17. Anacleto 

Campanella Junior. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a repintura da faixa de pedestres e da 

sinalização horizontal de trânsito "pare", na rua João Ramalho, 99, bairro Boa 

Vista; a repintura da faixa de pedestres, na estrada das Lágrimas, 1170, Jardim 

São Caetano; a repintura da sinalização horizontal de trânsito "pare", no 

cruzamento das ruas São Sebastião e Rio Grande da Serra, bairro Mauá; a 

repintura da sinalização horizontal de trânsito "pare", no cruzamento das ruas 

Diadema e Rio Grande da Serra, bairro Mauá; que seja feita a reforma da 

calçada na rua Juruá, no trecho entre a bica Juruá e a travessa Nilson Monte, 

bairro Mauá; que seja efetuada a repintura da faixa de pedestres e da sinalização 

horizontal de trânsito "pare", na rua Silvia, 12, bairro Santa Maria; que seja 

efetuada demarcação de solo, com o objetivo de sinalizar valeta existente, no 

cruzamento da rua Teodoro Sampaio e rua dos Expedicionários, bairro 

Cerâmica; a tapagem de buraco no leito carroçável, situado defronte a entrada 

do CISE - Centro Integrado de Saúde e Educação da Terceira Idade João 

Nicolau Braido, na rua Humberto de Campos, 600, bairro São José; determinar 

a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas proximidades da rua Teodoro 

Sampaio, bairro Cerâmica; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas nas proximidades da rua Nazaret, bairro Barcelona; determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações das ruas São Paulo, 

Espírito Santo, Curupaiti e avenida Senador Roberto Simonsen, bairro 

Cerâmica; e a repintura da faixa de pedestres, na rua Lomas Valentinas, com a 

rua Taipas, bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3625/17. 
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Ricardo Andrejuk. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando o envio 

de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre a criação do programa 

"Nossa Farmácia" junto ao fundo social de solidariedade, para atendimento da 

população mais carente. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3626/17 a 

3633/17. Carlos Humberto Seraphim. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a substituição do poste 

existente na rua Alegre, 559, bairro Barcelona; a instalação de banheiros 

químicos nas feiras livres do município; a inclusão na cesta de medicamentos 

fornecidos de forma gratuita pelo município, medicamentos para o tratamento 

de osteoporose; a retirada de 2 (dois) vasos existentes no passeio público da 

avenida Dr. Augusto de Toledo, 196, bairro Santa Paula; a retirada de veículos 

abandonados na rua Capeberibe, bairro Barcelona; a reforma e revitalização do 

Bosque do Povo, localizado na estrada das Lágrimas, rua Eng. Armando Arruda 

Pereira, Jardim São Caetano; o recapeamento de toda extensão da rua 

Capeberibe, bairro Barcelona; e o recapeamento de toda extensão da rua Piauí, 

bairro Santo Antônio. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3634/17. Maurício 

Fernandes da Conceição. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

contratar mais profissionais no ramo de fonoaudiologia para atendimento nos 

segmentos de saúde do município. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

3640/17 a 3650/17. Moacir Luiz Gomes Rubira. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: determinar 

a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas notadamente nos períodos 

vespertinos e noturno, nas imediações do Terminal Rodoviário Nicolau Delic, 

localizado na rua Serafim Constantino, Centro; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas nos períodos vespertinos e noturno, nas 

imediações da rua anhangüera, bairro Cerâmica; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas notadamente nos períodos vespertinos e noturno, 

nas imediações da rua Antônio de Andrade, bairro Cerâmica; determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas notadamente nos períodos 

vespertinos e noturno, nas imediações da rua Arnaldo Sante Locoselle, bairro 

Cerâmica; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

notadamente nos períodos vespertinos e noturno, nas imediações da rua 

Bartolomeu Ferrero, bairro Cerâmica; instalar câmera de monitoramento 

segurança na rua Votorantim, esquina com a rua Rafael Sampaio Vital, bairro 

Barcelona; que se faça a pintura da sinalização de solo indicando "pare" na rua 

Flórida, 234, bairro Barcelona; para intensificar a fiscalização de caminhões e 

ônibus estacionados irregularmente na rua São Jorge, altura do n.º 233, bairro 

Santo Antônio; para realizar a instalação de placa indicativa do Centro de 
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Atenção Psicossocial (CAPS) na rua dos Castores, 60, com a instalação 

preferencial na rua Marlene com a Juruá, bairro Mauá; que faça pintura da 

sinalização de solo indicando "pare" na rua Flórida, com a rua Piratininga, 

bairro Barcelona; e para realizar a poda da copa da árvore na rua Votorantim, 

82, bairro Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3652/17 e 

3653/17. Moacir Luiz Gomes Rubira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: que se faça a pintura 

da sinalização de solo indicando "pare" na rua Flórida, altura do n.º 258, bairro 

Barcelona; e estudos para a retirada de árvore condenada e plantar outra de 

pequeno porte na divisa do terreno localizado na rua Ribeirão Preto, 606, bairro 

Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3655/17 a 3657/17. Moacir 

Luiz Gomes Rubira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a instalação de lixeiras para 

recolhimento de dejetos de animais na rua Votorantim, altura do n.º 82, bairro 

Barcelona; estudos para que mude o itinerário dos caminhões na rua 

Paraguassu, bairro Olímpico; e pintar a faixa amarela em frente à rua 

Votorantim, altura do n.º 82, bairro Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 3659/17 a 3675/17. Marcel Franco Munhoz. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a instalação de caçamba para coleta de resíduos, em especial na rua 

Joana Angélica, na altura do número 684, bairro Barcelona; a instalação de 

lixeiras para a coleta de resíduos orgânicos e recicláveis, na rua Santa Catarina, 

Centro; a instalação de lixeiras para a coleta de resíduos orgânicos e recicláveis, 

nas ruas do bairro Barcelona; a instalação de lixeiras para a coleta de resíduos 

orgânicos e recicláveis, nas ruas do bairro Santa Maria; a instalação de lixeiras 

para a coleta de resíduos orgânicos e recicláveis, nas ruas do bairro Boa Vista; 

para que sejam realizados estudos e tratativas para a instalação de lixeiras para 

a coleta de resíduos orgânicos e recicláveis, nas ruas do bairro São José; a 

instalação de lixeiras para a coleta de resíduos orgânicos e recicláveis, nas ruas 

do bairro Jardim São Caetano; a instalação de lixeiras para a coleta de resíduos 

orgânicos e recicláveis, nas ruas do bairro Mauá; para que sejam realizados 

estudos e tratativas para a instalação de lixeiras para a coleta de resíduos 

orgânicos e recicláveis, nas ruas do bairro Nova Gerty; a instalação de lixeiras 

para a coleta de resíduos orgânicos e recicláveis, nas ruas do bairro Olímpico; 

a instalação de lixeiras para a coleta de resíduos orgânicos e recicláveis, nas 

ruas do bairro Oswaldo Cruz; a instalação de lixeiras para a coleta de resíduos 

orgânicos e recicláveis, nas ruas do bairro Cerâmica; a instalação de lixeiras 

para a coleta de resíduos orgânicos e recicláveis, nas ruas do bairro Santo 
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Antônio; a instalação de lixeiras para a coleta de resíduos orgânicos e 

recicláveis, nas ruas do bairro Fundação; a instalação de lixeiras para a coleta 

de resíduos orgânicos e recicláveis, nas ruas do bairro Prosperidade; a 

instalação de lixeiras para a coleta de resíduos orgânicos e recicláveis, nas ruas 

do centro; e a instalação de lixeiras para a coleta de resíduos orgânicos e 

recicláveis, nas ruas do bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 3676/17 a 3679/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: fixar mensagens e imagens nos cadernos, estimulando a prática de 

esportes; a imediata avaliação e dentro do cronograma preestabelecido a em 

caráter urgente determinar a solução de um problema causado por árvores 

situada na rua Prestes Maia, com a avenida Tietê, bairro Nova Gerty; a 

dedetização dos bueiros e encanamentos de rede de esgoto, de nosso município; 

e que seja restaurada a calçada onde estão localizados órgãos do Poder 

Executivo e a Câmara Municipal de São Caetano do Sul, sito à avenida Goiás, 

600, bairro Santo Antônio. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3683/17 e 

3684/17. Eduardo José Vidoski. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas na rua dos Mármores e adjacências, bairro 

Prosperidade; e realizar o nivelamento dos bueiros localizados na Avenida do 

Estado, principalmente do trecho entre as ruas Aquidaban e Felipe Camarão, 

bairro Prosperidade. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3688/17 a 3694/17. 

César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a retomada efetiva do serviço Patrulha 

da Água do Departamento de Água e Esgoto de São Caetano do Sul - DAE; a 

instalação de telas de arame no refeitório infantil da EMI Thereza Coan Fiorotti, 

objetivando impedir o acesso de pombas e outros animais no local; a 

revitalização dos muros e teto da rampa de acesso à galeria subterrânea da 

avenida Conde Francisco Matarazzo, que une este com o bairro Fundação; 

avaliação e demolição de parte do muro (na altura) do terreno das Indústrias 

Reunidas Francisco Matarazzo, localizado na rua Mariano Pamplona, trecho 

entre o numeral 232 e 508, bairro Fundação; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas durante a festa junina da Igreja Matriz Sagrada 

Família, nos dias 03, 04, 10, 11, 24 e 25 de junho, na praça praça Cardeal 

Arcoverde, Centro; a poda das árvores localizadas na calçada dos fundos da 

EMEF profº Vicente Bastos situada na estrada das Lágrimas, 515, Jardim São 

Caetano; e a conversão de toda a extensão da rua Aparecida, bairro Boa Vista 

em mão única no sentido da avenida Presidente Kennedy para a rua Antonieta. 
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“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3696/17 e 3697/17. Maurício Fernandes 

da Conceição. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: o recapeamento asfáltico e do tapa 

buraco no trecho da rua dos Meninos, 632, bairro Nova Gerty; e instalação de 

uma lombo-faixa no trecho que compreende entre os números 241 e 249, da 

rua Municipal, bairro Fundação. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

3700/17 a 3702/17. Sidnei Bezerra da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: instalar uma 

lombofaixa em frente a EMI Fortunato Ricci, localizada a rua Oriente, 333, 

bairro Barcelona; adequar as grelhas de escoamento de água, nas demais vias 

do município, em especial, as instaladas na rua Ribeirão Preto, 679, bairro 

Olímpico; e instalar cobertura no ponto de ônibus localizado na avenida Walter 

Thomé, 25, bairro Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3706/17 a 

3708/17. Jander Cavalcanti de Lira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a fiscalização sobre a 

limpeza no terreno baldio situado na rua dos Diamantes, 66, bairro 

Prosperidade; para que, junto ao DAE, sejam realizadas avaliações e demais 

providências objetivando o necessário e imediato recapeamento asfáltico da rua 

Manoel Augusto Ferreirinha, entre as ruas Visconde de Inhaúma e Ângelo 

Ferro, bairro Nova Gerty; e a avaliação da saúde e poda da árvore, 

principalmente das raízes, existente na avenida Vital Brasil Filho, 328, esquina 

com a rua Peri, bairro Oswaldo Cruz. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

3574/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de 

ofício à Secretaria Nacional do Consumidor - SENACON, visando determinar 

que as empresas prestadoras de serviços de TV a cabo reduzam retroativamente 

de acordo com o pacote contratado, o valor das faturas ao dia e hora que 

cessaram as transmissões dos canais de televisão SBT, RECORD e REDE TV, 

sob pena de sofrerem as sanções administrativas e judiciais pertinentes ao caso. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3587/17. 

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

de Voto de Congratulações a atleta Bruna Costa Alexandre, em razão da 

conquista da medalha de Ouro no mundial paralímpico de tênis de mesa por 

equipes, ocorrido em Bratislava - Eslováquia. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3600/17. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

nas imediações da paróquia Nossa Senhora da Candelária, notadamente às 
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quintas-feiras, no horário compreendido entre 20 e 23 horas, na rua Castro 

Alves, 781, bairro Cerâmica. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 3605/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações à APAMI - Associação 

de Proteção e Assistência à Maternidade e à Infância, pela eleição de sua nova 

diretoria executiva, ocorrida no último dia 31 de maio de 2017. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3611/17. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de 

Voto de Congratulações ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal José 

Auricchio Júnior e à ilustríssima Senhora Drª Regina Maura Zetone Grespan, 

Secretária Municipal de Saúde, voto este extensivo a toda equipe, pela 

inauguração de uma nova era no tratamento da obesidade, com a realização da 

primeira endoscopia bariátrica da cidade, no Centro de Endoscopia Dr. Odair 

Manzini e pela criação do Centro Municipal de Obesidade e Distúrbios 

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

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

3624/17. Anacleto Campanella Junior. Requerimento solicitando envio de 

ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas nas imediações das 

ruas São Paulo, Espírito Santo, Curupaiti e avenida Senador Roberto Simonsen, 

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

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

3635/17. Moacir Luiz Gomes Rubira. Requerimento solicitando envio de ofício 

à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas notadamente nos períodos 

vespertinos e noturno, nas imediações do Terminal Rodoviário Nicolau Delic 

São Caetano do Sul, localizado na rua Serafim Constantino, Centro. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3636/17. Moacir Luiz 

Gomes Rubira. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-

M, visando rondas ostensivas notadamente nos períodos vespertinos e noturno, 

nas imediações da rua Anhanguera, bairro Cerâmica. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 3637/17. Moacir Luiz Gomes Rubira. 

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

rondas ostensivas notadamente nos períodos vespertinos e noturno, nas 

imediações da rua Antônio de Andrade, bairro Cerâmica. Colocado em 

discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado 
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em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3638/17. Moacir Luiz Gomes 

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

visando rondas ostensivas notadamente nos períodos vespertinos e noturno, nas 

imediações da rua Bartolomeu Ferreiro, bairro Cerâmica. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3639/17. Moacir Luiz Gomes 

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

visando rondas ostensivas notadamente nos períodos vespertinos e noturno, nas 

imediações da rua Arnaldo Sante Locoselle, bairro Cerâmica. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3680/17. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º 

BPM-M, visando rondas ostensivas com maior intensidade no Centro, rua 

Santo Antônio, (viela de ligação com rua Manoel Coelho) e nas demais ruas e 

avenidas que estão no entorno do campus da USCS, localizado na avenida 

Goiás, 2000, bairro Barcelona. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 3686/17. Eduardo José Vidoski. Requerimento solicitando envio 

de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas na rua dos 

Mármores e adjacências, bairro Prosperidade. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 3695/17. César Rogério Oliva. Requerimento 

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

durante a festa junina da Igreja Matriz Sagrada Família, nos dias 03, 04, 10, 11, 

24 e 25 de junho na praça Cardeal Arcoverde, e arredores, Centro. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3698/17. Maurício 

Fernandes da Conceição. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Consórcio Intermunicipal Grande ABC, visando a elaboração de estudos para 

a viabilidade de implantação de um centro de referência de apoio para o 

funcionamento de uma clínica de recuperação de dependentes químicos, junto 

às secretarias municipais de saúde e com quota dividida entre todas as 7 cidades 

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

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

3699/17. Sidnei Bezerra da Silva. Moção de Apoio à AAPM - Associação dos 

Amigos da Polícia Militar da Região do Grande ABC, para reivindicação junto 

ao Governo do Estado de São Paulo de reajuste salarial aos integrantes da 

Polícia Militar do Estado de São Paulo a fim da reversão deste quadro de 
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desvalorização. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

3703/17. Anacleto Campanella Junior. Requerimento solicitando inserção em 

Ata e nos Anais de Voto de Congratulações ao nobre ex-Vereador, na 5ª 

legislatura da Câmara Municipal de São Caetano do Sul, o Senhor Rafael 

Daniel Filho, pela publicação e lançamento da 2ª edição do seu livro, título 

"Seja feliz nesta existência e na vida eterna", pela editora "Axis Gráfica". 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3709/17. 

Jander Cavalcanti de Lira. Requerimento solicitando envio de ofício a empresa 

CPTM - Sede, visando a realização de estudos sobre a viabilidade da reabertura 

do banheiro público na estação da CPTM de São Caetano do Sul, na saída 

defronte à rua Perrella. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

nº. 3710/17. Sidnei Bezerra da Silva. Moção de Apoio aos 2º Tenentes da 

Polícia Militar do Estado de São Paulo, em reivindicação junto ao Governo do 

Estado de São Paulo para equiparação salarial entre os postos de 1º e 2º 

Tenentes, solicitando a correção em 21,8% no salário padrão bem como sobre 

a gratificação RETP (Regime Especial de Trabalho Policial). Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Para declarar voto, o autor das Moções, Edil 

Sidnei Bezerra da Silva usa da palavra. Processo nº. 3719/17. Caio Eduardo 

Kin Jesus Funaki. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de 

Voto de Congratulações ao Departamento de Água e Esgoto de São Caetano do 

Sul - DAE, na pessoa do Superintendente Ilmo. Senhor Rodrigo Gonçalves 

Toscano, pela distribuição de encarte informativo em Papel Semente no jornal 

Diário do Grande ABC, em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, 

celebrado ontem (5). Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

3720/17. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Requerimento solicitando envio de 

ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas na estrada das 

Lágrimas e nas ruas Pandiá Calógeras e Humberto Fernandes Fortes. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3721/17. Caio Eduardo 

Kin Jesus Funaki. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de 

Voto de Congratulações à prefeitura de São Caetano do Sul, na pessoa do 

Prefeito exmo. Senhor Dr. José Auricchio Júnior, do Vice-Prefeito Exmo. 

Senhor Roberto Luiz Vidoski e da Secretária Municipal de Saúde, Ilma. Dra. 
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Regina Maura, pela criação Centro Municipal de Obesidade e de Distúrbios 

Metabólicos, que funcionará no hospital Márcia Braido. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3722/17. Caio Eduardo Kin Jesus 

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

Congratulações ao secretário municipal da fazenda, ilmo. Senhor Jefferson 

Cirne da Costa, extensivo aos demais profissionais desta pasta, pelos trabalhos 

realizados com agilidade e competência, o que demonstra que esta secretaria 

conta com uma administração competente e diligente. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 3723/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Requerimento solicitando envio de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil - 

40ª Subsecção da Secção de São Paulo, na pessoa do seu mui digno Presidente 

Doutor Adilson Paulo Dias, solicitando estudos para ampliar o serviço de 

atendimento do PLAJAM também para os finais de semana. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3725/17. Maurício Fernandes da 

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

visando rondas ostensivas para que a corporação realize policiamento ostensivo 

com rondas em toda a extensão da rua Municipal, e adjacências, bairro 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3727/17. 

Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações ao Doutor Antônio Tavares Pereira Caldas 

Mesquita, pelos 55 anos de Polícia Civil e de serviços prestados à comunidade 

do estado e de São Caetano do Sul. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 3728/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações pelos 53 anos da 

fundação da APAE São Caetano do Sul, a ser comemorado no próximo dia 10 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3729/17. 

Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações à Rede D'Or pela inauguração do hospital 

São Luiz - unidade São Caetano do Sul, no próximo dia 13 de junho 2017. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3730/17. 

Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 
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Anais de Voto de Congratulações ao Deputado Federal Ricardo Tripoli, ao 

deputado estadual Roberto Tripoli e ao vereador Reginaldo Tripoli pela 

realização do "I Congresso dos Animais e a Cidade" realizado no último dia 05 

de junho, na Câmara Municipal de São Paulo. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3731/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações aos Deputados Federais do Estado de São Paulo, Senhores: 

Alex Manente (PPS); Antônio Bulhões (PRB); Antônio Carlos Mendes Thame 

(PV); Carlos Zarattini (PT); Gilberto Nascimento (PSC); Goulart (PSD); Ivan 

Valente (PSOL); João Paulo Papa (PSDB); Luiz Lauro Filho (PSB); Luiza 

Erundina (PSOL); Miguel Haddad (PSDB); Nilto Tatto (PT); Pollyana Gama 

(PPS); Paulo Teixeira (PT); Ricardo Tripoli (PSDB); Ricardo Izar (PP); e 

Roberto de Lucena (PV), por votarem contra a Proposta de Emenda 

Constitucional nº 304/2017 que acrescentou dispositivo na Constituição 

Federal onde práticas desportivas que utilizem animais, como na vaquejada, 

não são consideradas cruéis. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 3732/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Moção de Apoio ao 

Deputado Federal Ricardo Tripoli (PSDB), para propor Ação Direta de 

Inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal, referente à 

aprovação da Proposta de Emenda Constitucional nº 304/2017 pelo Congresso 

Nacional, no último dia 31 de maio de 2017. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3733/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Moção de 

Apoio ao Deputado Federal Ricardo Izar (PP) para propor Ação Direta de 

Inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal referente à aprovação 

da Proposta de Emenda Constitucional nº 304/2017 pelo Congresso Nacional, 

no último dia 31 de maio de 2017. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 3734/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Moção de Apoio ao 

Deputado Federal Alex Manente (PPS) para propor Ação Direta de 

Inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal referente à aprovação 

da Proposta de Emenda Constitucional nº 304/2017 pelo Congresso Nacional, 

no último dia 31 de maio de 2017. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 3735/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando 

envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas nas vias 
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Padre Mororo, João Almendra, Washington Luís e José de França Dias, no 

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

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

3748/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª 

Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas nas imediações da rua Santo 

Antônio, com atenção da passagem de pedestres na lateral à praça Baden 

Powell, que vai até a rua Manoel Coelho, Centro. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 3750/17. Marcel Franco Munhoz e Outros. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações ao Excelentíssimo Senhor Capitão PM Rodrigo Rocco Razuk 

Maluf, novo Comandante da 3ª Cia. do 6º Batalhão da Polícia Militar de São 

Caetano do Sul. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

3755/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações à Secretaria Municipal 

de Segurança Pública e à Administração Municipal, pelo destaque positivo 

alcançado em prol da cidade de São Caetano do Sul, cujo índice consagra-a a 

cidade mais segura da região. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 3756/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. 

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

rondas ostensivas nos arredores da EMEF Profª Eda Mantoanelli, rua Ivaí, 63, 

bairro Santa Maria. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

3589/17. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor José Elias 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. O Senhor Presidente 

solicita que seja ofertado um minuto de silêncio em memória de José Elias 

Marica. 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 Vereador Anacleto 

Campanella Júnior. Por conta da bagunça dos manifestantes no auditório a 

sessão é suspensa por 5 (cinco) minutos. Reaberta a sessão, é continuada a 

chamada nominal e usam da palavra os Nobres Edis: Caio Eduardo Kin Jesus 

Funaki e Daniel Fernandes Barbosa. Para usar a Tribuna, o Sr. Presidente 

convoca o Vice-Presidente, Vereador Ubiratan Ribeiro Figueiredo para assumir 
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a Presidência. Faz uso da palavra o Vereador Eclerson Pio Mielo. Reassume a 

Presidência, o Nobre Edil Eclerson Pio Mielo dá continuidade a chamada 

nominal. Usam da palavra os Vereadores: Edison Roberto Parra, Jander 

Cavalcanti de Lira, Marcos Sergio Gonçalves Fontes, Maurício Fernandes da 

Conceição, Ricardo Andrejuk e Sidnei Bezerra da Silva. Ninguém mais 

desejando fazer uso da palavra, é esta encerrada. Esgotada a fase de Explicação 

Pessoal, passa-se à fase da Ordem do Dia. O 1º Secretário, Vereador Maurício 

Fernandes da Conceição, procede à leitura das matérias da Ordem do Dia. 

Item I - Processo nº 0892/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 2ª Discussão 

e Votação do Projeto de Lei que “Institui no Calendário Oficial de Datas e 

Eventos do Município de São Caetano do Sul, o ‘Dia de Nossa Senhora do 

Rosário de Fátima’ e dá outras providências”. Parecer da Comissão de Justiça 

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

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

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

“Publique-se”. Item II - Processo nº 2896/17. Prefeitura Municipal. 1ª 

Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Altera o anexo XI a que se refere 

o artigo 27 da Lei nº 5.365, de 19 de novembro de 2015 e dá outras 

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

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

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

votação, fica “Aprovado em 1º Turno”. Item III - Processo nº 6832/14. Fabio 

Soares de Oliveira. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Dispõe sobre 

a instalação de suporte para bicicletas em ônibus coletivos urbanos no 

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

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

Comissão de Finanças e Orçamento, deixando a critério do Plenário. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Reprovado”, com voto contrário do 

Edil Jander Cavalcanti de Lira. Para esclarecimento ao Plenário, usa da palavra 

o Sr. Presidente, Edil Eclerson Pio Mielo. Item IV - Processo nº 1103/17. 

Francisco de Macedo Bento. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que 

“Dispõe sobre a concessão de benefício aos doadores regulares de sangue, 

residentes no Município de São Caetano do Sul e dá outras providências”. 

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

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

fazer uso da palavra, é esta encerrada. O Sr. Presidente comunica ao Plenário 

que se encontra na mesa Pedido de Arquivamento, para melhorias no projeto. 
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Colocado em votação o Pedido de Arquivamento, fica “Aprovado”. 

“Arquive-se”. Item V - Processo nº 1927/17. Anacleto Campanella Junior. 1ª 

Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Altera o artigo 2º da Lei nº 4.279, 

de 04 de março de 2005, que proíbe a entrada de qualquer espécie de animal 

nos estabelecimentos comerciais de acesso ao público que especifica”. Parecer 

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

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

da palavra, é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado em 1º 

Turno”. Item VI - Processo nº 2563/17. Mesa Diretora. Discussão e Votação 

Únicas do Projeto de resolução que “Dispõe sobre a concessão de homenagem 

a Ex-Presidentes da Câmara Municipal, por meio de denominação de salas 

existentes no prédio sede e no Anexo, onde se localiza o Plenário dos 

Autonomistas, na forma que especifica e dá outras providências”. Parecer da 

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

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

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

“Publique-se”. Esgotados os motivos que nortearam a presente convocação, o 

Sr. Presidente declara, às dezenove horas e trinta minutos, encerrada a presente 

Sessão. E convida a comissão dos representantes para encontrarem-se com os 

Vereadores na sala reservada do P. Para constar é lavrada esta Ata, que lida e 

achada conforme, será assinada pelos Srs. Presidente e o Primeiro Secretário. . 
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