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ATA DA 25ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 2ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE SÃO CAETANO DO SUL, REALIZADA NO 

PLENÁRIO DOS AUTONOMISTAS, AOS 

ONZE DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO 

DE DOIS MIL E DEZOITO. 

 

 

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

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

assume a Presidência e declara aberta a Sessão. A Ata da 24ª Sessão Ordinária e 

do 2º Ato Solene são “Aprovadas”. A seguir, passa a palavra ao 1º Secretário, 

Vereador Maurício Fernandes da Conceição, que procede à leitura das matérias 

destinadas ao Expediente. Processo nº. 1121/18. Prefeitura Municipal. Ofício do 

Senhor Prefeito Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 11.327, de 

04/09/18. “Ciente”. Processo nº. 4654/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Projeto de Lei que "Dispõe sobre a instituição da 'Operação Criança Segura, a 

Bordo de Veículos Automotores", 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. 4672/18. Maurício Fernandes da Conceição. Projeto 

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

São Caetano do Sul, a 'Semana de Conscientização e Orientação sobre os 

Malefícios Causados pelo Uso do Narguilé ou Cachimbo de Água Egípcio' e dá 

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

Orçamento”. Processo nº. 4686/18. Eduardo Jose Vidoski e Marcos Sergio 

Gonçaves Fontes. Projeto de Lei que "Institui, no Calendário Oficial de Datas e 

Eventos do Município de São Caetano do Sul, a 'Semana de Conscientização e 

Orientação sobre Doenças Raras' e dá outras providências.". “Às Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 4689/18. Marcos 

Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a afixação, pelos 

estabelecimentos comerciais, bancários e afins, situados no município de São 

Caetano do Sul, de informativos sobre a proibição à prática abusiva da venda 

casada e à imposição injustificada de limites quantitativos e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 4636/18. Marcel Franco Munhoz. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando a instalação de uma "Base Comunitária da 

Guarda Civil Municipal" no cruzamento das ruas Eternidade e estrada das 

Lágrimas, localizadas no bairro Mauá. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

4639/18. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 
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objetivando a abertura de novas datas para o curso de voluntários para caminhadas 

com os animais do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de São Caetano do 

Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4640/18 a 4649/18. César Rogério 

Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas com auxílio de motocicletas, no entorno do cruzamento entre as ruas 

Nossa Senhora de Fátima e Castro Alves, bairro Cerâmica; a instalação de lixeiras 

na rua Votorantim, bairro Barcelona; a instalação de lixeiras na rua Rafael 

Sampaio Vidal, bairro Barcelona; a instalação de lixeiras na rua dos Ucranianos, 

bairro Barcelona; fiscalização por parte de agentes da SEMOB quanto aos 

caminhões que pernoitam estacionados, acima do tempo previamente 

estabelecido por Lei, na rua Heloísa Pamplona, bairro Fundação; a fiscalização 

por agentes de trânsito à rua Herculano de Freitas, 698, bairro Fundação; a 

fiscalização, por conta de barulhos em horários inoportunos, no Moinho Santa 

Clara, localizado na rua Heloísa Pamplona, 842, bairro Fundação; a eliminação 

permanente do empoçamento de água localizado na rua Paolo Martorelli, 38, 

bairro Fundação; a reforma da passagem de nível "Estação São Caetano do Sul - 

Prefeito Walter Braido", chamada extraoficialmente apenas de "Estação São 

Caetano", pertencente à linha 10 - Turquesa, localizada na rua Serafim 

Constantino, 51, Centro; e a reabertura das piscinas do Centro Recreativo 

Esportivo Fundação - C.R.E.F, localizado na rua Ceará, 509, bairro Fundação. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4650/18 e 4651/18. Marcel Franco 

Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a criação, no âmbito da Secretaria Municipal de 

Educação, de curso pré-vestibular gratuito; e a revitalização do canteiro localizado 

na rua Nelly Pellegrino , nº 146, bairro Nova Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 4652/18 e 4653/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre a instalação, 

conservação e uso de elevador, de escada rolante e de outros equipamentos de 

transporte no município de São Caetano do Sul; e o envio de Projeto de Lei a esta 

Edilidade, versando sobre a criação do programa municipal de desenvolvimento 

da atividade de Yoga, denominado "Yoga na Escola", nas escolas municipais de 

São Caetano do Sul, e dá outras previdências. “Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 4657/18 e 4658/18. Moacir Luiz Gomes Rubira. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

instalação de semáforo de pedestre, no cruzamento da rua Oswaldo Cruz com a 

rua Engenheiro Rebouças; e estudos para deslocar o ponto de ônibus da rua Luís 

Fiorotti n.º 62 para a mesma rua no n.º 97 no bairro Olímpico. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 4662/18. Edison Roberto Parra. Indicação ao Senhor 
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Prefeito Municipal objetivando determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas por toda a extensão da rua Nazareth e ruas circunvizinhas, bairro 

Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4663/18 e 4664/18. Caio 

Eduardo Kin Jesus Funaki. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

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

Edilidade, versando sobre instituir no município um sistema de reúso de galhos e 

troncos de árvores removidos em São Caetano do Sul, que seriam triturados e 

reduzidos à serragem, para posterior utilização nas pistas de caminhada dos 

parques e praças do município; e a reforma do piso das pistas de caminhada das 

praças e parques instalados no município de São Caetano do Sul, o que 

compreende a manutenção do asfalto e a colocação de serragem em todo seu 

percurso. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 4667/18. Marcel Franco Munhoz. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando implantação do sistema de 

bicicletas compartilhadas no município. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

4668/18. Ricardo Andrejuk. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

a reforma do bueiro localizado à rua Votorantim, 379, bairro Barcelona. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 4669/18. Edison Roberto Parra. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando a instalação de aparelhos para realização 

de exercícios de fortalecimento muscular destinado a 3ª idade e a pessoas com 

deficiência física, no parque José Agostinho Leal, bairro Boa Vista. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 4670/18. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Indicação ao 

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

versando sobre o Programa de Educação Empreendedora no Ensino Fundamental, 

denominado "Jovens Empreendedores Primeiros Passos - JEPP", em parceria com 

o SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas). “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4674/18 a 4679/18. Eduardo José Vidoski. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: que realize estudos para aumentar a sinalização e fiscalização 

que impeçam a passagem de caminhões por toda a extensão da rua Major Aderbal 

de Oliveira e a rua Maximiliano Lorenzini, bairro Fundação; que realize estudos 

para a instalação de placas de "proibido estacionar" em toda a extensão da travessa 

Antônio Severino que liga a rua Major Aderbal de Oliveira com a rua Doutor 

Durval Vilalva, bairro Fundação; laboriosos estudos com vistas a instituir 

programa de qualidade de vida, nos aspectos físico, nutricional e emocional, 

direcionado aos guardas civis municipais de São Caetano do Sul; que realize 

estudos que avaliem e analisem quanto ao risco de queda das árvores, localizadas 

na avenida Tietê, altura do número 544, bairro Nova Gerty; nominar o 

equipamento público municipal que abrigará dois CAPSs, Centros de Atenção 

Psicossocial, que funcionará na rua dos Castores n° 60, no bairro Mauá, como 

"Zoraide Maria Rampasso"; e determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 
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intensivas em toda a extensão da rua dos Castores e nos arredores do CAPS - 

Centro de Atenção Psicossocial (Dr. Ruy Penteado), bairro Mauá. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 4682/18 a 4685/18. César Rogério Oliva. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: estudos visando a reforma da cancha de bocha do Bosque do Povo, na 

estrada das Lágrimas, 320, Jardim São Caetano; estudos visando a revitalização 

da praça da Riqueza, bairro Prosperidade; estudos visando reparos na iluminação 

pública em toda extensão da rua Nazaret, bairro Santa Paula; e estudos visando a 

instalação de um "Espaço Pet" na praça dos Imigrantes, bairro Olímpico. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 4688/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando o envio de Projeto de Lei a 

esta Edilidade, dispondo sobre a instituição de Banco de Voluntários e dá outras 

providências. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4694/18 a 4696/18. 

Francisco de Macedo Bento. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

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

Municipal, rondas intensivas em todo o bairro São José; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas em todo o bairro Santa Maria; e determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas em todo o bairro Santa Paula. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 4697/18 e 4698/18. Marcel Franco Munhoz. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a revitalização do parque municipal José Alves dos Reis (Bosque do 

Povo), localizado na estrada das Lágrimas, 320 - bairro São José; e a melhoria da 

iluminação no parque Catarina Scarparo D’Agostini (parque "Chiquinho"), 

localizado na rua Serafim Carlos, 414 - Oswaldo Cruz. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 4700/18 a 4709/18. Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

laboriosos estudos visando incluir um auxiliar no trajeto diário do "Mover"; a 

elaboração de estudos visando a revitalização geral na EME Vicente Bastos; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas preferencialmente a pé, 

nas ruas que contam com maior número de comércio e transeuntes - bairro 

Olímpico; visando reciclar o mobiliário escolar substituído das unidades 

pertencentes à rede municipal; encaminhar solicitação ao SAESA, para que 

realize estudos no sentido de verificar a pressão da rede de água que abastece a 

rua Aparecida - bairro Nova Gerty; estudos sobre a possibilidade de realizar 

recapeamento asfáltico no cruzamento da rua Manoel Augusto Ferreirinha com a 

rua Giácomo Dalcin - bairro Barcelona; a pintura de faixa de solo com os dizeres 

"embarque e desembarque" na rua Tocantins, nº 606 - bairro Nova Gerty; à 

instalação de semáforo no cruzamento da rua Pelegrino Bernardo com a rua 

Cavalheiro Ernesto Giuliano - bairro Olímpico; realizar estudos visando a 

manutenção no bueiro localizado entre as ruas Manoel Augusto Ferreirinha com 
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a rua Giácomo Dalcin - bairro Nova Gerty; e realizar recapeamento asfáltico no 

cruzamento da rua Capeberibe com a rua Flórida - bairro Barcelona. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 4655/18. Moacir Luiz Gomes Rubira. Requerimento 

solicitando envio de ofício à empresa Vivo-Telefônica Brasil S/A, visando a 

retirada do armário de rua (caixa de fio telefônico), instalado na rua Luiz Fiorotti 

em frente ao número 97, no bairro Olímpico. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 4656/18. Moacir Luiz Gomes Rubira. Requerimento 

solicitando envio de ofício à ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações, 

visando a retirada do armário de rua (caixa de fio telefônico), instalado na rua 

Luis Fiorotti em frente ao número 97, no bairro Olímpico. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 4659/18. Edison Roberto Parra. Requerimento 

solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações para o Centro 

Integrado de Saúde e Educação da Terceira (CISE) João Castaldelli pelos 09 anos 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4660/18. 

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

Voto de Congratulações para a Igreja Batista Voz de Cristo pelos 60 anos de 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4661/18. 

Edison Roberto Parra. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º 

BPM-M, visando rondas ostensivas por toda a extensão da rua Nazareth e ruas 

circunvizinhas, bairro Barcelona. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 4671/18. Maurício Fernandes da Conceição. Requerimento 

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

preventivas e constantes em todo o perímetro e adjacências das ruas: Marlene e 

Tocantins, ambas no bairro Nova Gerty, principalmente no período noturno. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4673/18. Marcos Sergio 

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

de Congratulações à mui digna Doutora Regina Maura Zetone Grespan, Secretária 

Municipal de Saúde de São Caetano do Sul, extensivo a toda equipe da Secretaria 

Municipal de Saúde, por ter tornado a cidade de São Caetano do Sul referência 

internacional em tratamento bariátrico. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 4680/18. Eduardo José Vidoski. Requerimento 

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

toda a extensão da rua dos Castores e nos arredores do novo CAPS - Centro de 
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Atenção Psicossocial (Dr. Ruy Penteado), bairro Mauá. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 4687/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da 

Silva. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa Vivo - Telefônica 

Brasil S/A, visando a remoção do emaranhado de fios enrolado na árvore situada 

à rua Humberto de Campos, 600, bairro São José. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 4690/18. Francisco de Macedo Bento. 

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

ostensivas em todo o bairro Fundação. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 4691/18. Francisco de Macedo Bento. Requerimento 

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

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

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

nº. 4692/18. Francisco de Macedo Bento. Requerimento solicitando envio de 

ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas em todo o bairro Santa 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4693/18. 

Francisco de Macedo Bento. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. 

do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas em todo o bairro São José. Colocado 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4665/18. Eclerson Pio Mielo e 

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

Profundo Pesar pelo falecimento da Senhora Cleide Auricchio. Colocado em 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4666/18. Edison Roberto Parra. 

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

pelo falecimento da Senhora Cleide Auricchio. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 4681/18. Eduardo José Vidoski. Requerimento 

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

falecimento da Senhora Zoraide Maria Rampasso. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 4699/18. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

falecimento do Senhor Antonio Pereira da Silva. 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 
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matérias do Expediente, passa-se à fase de Explicação Pessoal. O Sr. Presidente 

procede à chamada nominal alfabética dos Srs. Vereadores. Fazem uso da palavra 

os Nobres Edis: César Rogério Oliva, Daniel Fernandes Barbosa, Jander 

Cavalcanti de Lira e Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Ninguém mais desejando 

fazer o uso da palavra, é esgotada a fase de Explicação Pessoal. Passa-se à fase 

da Ordem do Dia. O 1º Secretário procede a leitura da Ordem do Dia. Item I - 

Processo nº 6034/17. Daniel Fernandes Barbosa. 2ª Discussão e Votação do 

Projeto de Lei que “Dispõe sobre a divulgação de vagas de emprego no Município, 

bem como de currículos de munícipes, no sítio oficial da Prefeitura Municipal 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. 

Para encaminhar a votação, faz uso da palavra o Vereador Daniel Fernandes 

Barbosa. Colocado em votação, fica “Aprovado em 2º Turno”. “Publique-se.” 

O Sr. Presidente solicita e o Vereador Maurício Fernandes da Conceição assume 

a presidência da Mesa. Para declarar voto, faz uso da palavra o Vereador Daniel 

Fernandes Barbosa. O Vereador Eclerson Pio Mielo reassume a presidência da 

Mesa. Para declarar voto, faz uso da palavra o Vereador Edison Roberto Parra. O 

Sr. Presidente, para declarar voto, faz uso da palavra. Item II - Processo nº 

6443/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. 2ª Discussão e Votação do 

Projeto de Lei que “Altera a redação da ementa e dos arts. 1º e 2º da Lei nº 4.250, 

de 9 de setembro de 2004, que instituiu o ‘Dia do Agente Comunitário de Saúde’, 

no Município de São Caetano do Sul, a ser comemorado no dia 7 de abril de cada 

ano 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 III - Processo 

nº 1514/18. 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 da Conscientização sobre a Síndrome de Williams’ e 

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

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

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

em votação, fica “Aprovado em 2º Turno”. “Publique-se.” Para declarar voto, 

faz uso da palavra o Vereador Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Item IV - 

Processo nº 3211/18. Francisco de Macedo Bento. 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 ‘Setembro Amarelo’ e dá outras 

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

Comissão de Finanças e Orçamento, favorável. Colocado em discussão, ninguém 
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desejando fazer uso da palavra, é esta encerrada. Colocado em votação, fica 

“Aprovado em 2º Turno”. “Publique-se.” Para declarar voto, fazem uso da 

palavra os vereadores Francisco de Macedo Bento e Marcos Sergio Gonçalves 

Fontes. Item V - Processo nº 4384/18. Prefeitura Municipal. 1ª Discussão e 

Votação do Projeto de Lei que “Autoriza a contratação de financiamento com o 

Banco Caixa Econômica Federal, para a implementação do Programa Avançar 

Cidades – Mobilidade Urbana (calçadas verdes e acessíveis).”. Parecer da 

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

Orçamento, favorável. Colocado em discussão, faz uso da palavra o Vereador 

César Rogério Oliva. O Sr. Presidente declara suspensa a presente sessão por 

cinco minutos. Assim é procedido. O Sr. Presidente reabre a presente sessão. 

Dando continuidade à discussão e ninguém mais desejando fazer uso da palavra, 

é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado em 1º Turno, com votos 

contrários dos vereadores César Rogério Oliva, Francisco de Macedo Bento, 

Jander Cavalcanti de Lira e Ubiratan Ribeiro Figueiredo”.  Para declarar 

voto, faz uso da palavra o Vereador César Rogério Oliva. Item VI - Processo nº 

4385/18. Prefeitura Municipal. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que 

“Autoriza a contratação de financiamento com o Banco Caixa Econômica Federal, 

para a implementação do Programa Avançar Cidades – Mobilidade Urbana 

(modal cicloviário).”. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, favorável. 

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

discussão, fazem uso da palavra os vereadores César Rogério Oliva, Jander 

Cavalcanti de Lira e Anacleto Campanella Junior. Ninguém mais desejando fazer 

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

Turno, com votos contrários dos vereadores César Rogério Oliva, Francisco 

de Macedo Bento, Jander Cavalcanti de Lira e Ubiratan Ribeiro 

Figueiredo”. Para declarar voto, faz uso da palavra o Vereador César Rogério 

Oliva. Item VII - Processo nº 4413/18. Prefeitura Municipal. 1ª Discussão e 

Votação do Projeto de Lei que “Altera a redação do caput do art. 1º da Lei nº 

5.624, de 19 de abril de 2018, que autoriza a contratação de financiamento com a 

Caixa Econômica Federal, para a implementação do Programa Avançar Cidades 

– Saneamento.”. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, favorável. Parecer 

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

Vereador Anacleto Campanella Junior pede Vista do Processo por uma (01) 

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

em votação, o pedido de Vista por uma (01) Sessão fica “Aprovado”. Para 

declarar voto, faz uso da palavra o Vereador César Rogério Oliva. Item VIII - 

Processo nº 3717/18. Getúlio de Carvalho Filho. Discussão e Votação Únicas do 

Projeto de Decreto Legislativo que “Concede título de ‘Cidadão 

Sulsancaetanense’ ao Senhor Luiz Antônio Cicaroni, pelos relevantes serviços 
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prestados ao Município.”. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, favorável. 

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

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

Presidente esclarece ao Plenário que, tratando-se de Projeto de Decreto 

Legislativo que concede título, a matéria exige o quorum especial de 2/3 (dois 

terços) dos membros da Câmara para sua aprovação e, neste caso, o Presidente 

também deve votar para esta finalidade. Esclarece, ainda, que os Vereadores que 

forem favoráveis ao projeto deverão votar “Sim” e os que forem contrários 

deverão votar “Não”. O Primeiro Secretário faz a chamada nominal dos 

Vereadores. Encerrada a votação, com 19 (dezenove) votos “SIM”, fica 

“Aprovado”. “Publique-se”. Para declarar voto, faz uso da palavra o Vereador 

Edison Roberto Parra. Item IX - Processo nº 3998/18. Ricardo Andrejuk e outros. 

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

favorável à Moção de Repúdio à Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental (ADPF) nº 442, que pretende a descriminalização do aborto até a 

décima segunda semana de gestação, atentando diretamente contra a vida e os 

direitos do nascituro.”. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

palavra, é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. “Oficie-se aos 

destinatários ”. O Sr. Presidente convoca os Nobres Edis e convida o público 

presente e Imprensa a participação da Audiência Pública sobre a “Lei de 

Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2.019”, que ocorrerá a partir das onze 

horas do próximo dia 12. 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. ............. 
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