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ATA DA 07ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 3ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE SÃO CAETANO DO SUL, REALIZADA 

NO PLENÁRIO DOS AUTONOMISTAS, 

AOS VINTE E SEIS DIAS DO MÊS DE 

MARÇO DO ANO DE DOIS MIL E 

DEZENOVE. 

 

 

Às dezessete horas e quarenta 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 06ª Sessão Ordinária 

é “Aprovada”. A seguir, passa a palavra ao 1º Secretário, Vereador Olyntho 

Sequalini Voltarelli, que procede à leitura das matérias destinadas ao 

Expediente. Processo nº. 1049/98. Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor 

Prefeito Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 11.398, de 14/03/19. 

“Ciente”. Processo nº. 1204/19. Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor 

Prefeito Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 11.397, de 13/03/19. 

“Ciente”. Processo nº. 1295/19. Prefeitura Municipal. Projeto de Lei 

complementar que "Dispõe sobre a concessão do auxílio emergencial às 

famílias vítimas da enchente causada pelas chuvas dos dias 10 e 11 de março 

de 2019, no município de São Caetano do Sul, autoriza o Poder Executivo a 

conceder isenção ou remissão do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 

e autoriza o Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental - SAESA a 

conceder isenção da tarifa de água, esgoto e da taxa de coleta remoção e 

destinação final de resíduos sólidos e dá outras". providências.". “Às 

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

1208/19. Sidnei Bezerra da Silva. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a 

obrigatoriedade da afixação do comprovante de capacitação profissional de 

tosador e banhista nos 'pet shops' e estabelecimentos congêneres, situados no 

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

de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1209/19. 

Sidnei Bezerra da Silva. Projeto de Lei que "Institui a 'Política de Atenção a 

Pessoas com Transtorno de Acumulação Compulsiva', 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. 1213/19. Jander 

Cavalcanti de Lira. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a criação das calçadas 

ecológicas através de pisos drenantes nos passeios públicos do município de 

São Caetano do Sul e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e 
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Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1214/19. Jander 

Cavalcanti de Lira. Projeto de Lei que "Estabelece a obrigatoriedade da 

presença de profissionais de psicologia nas escolas de ensino infantil, 

fundamental e médio 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. 1221/19. Olyntho Sequalini Voltarelli. Projeto de 

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

Caetano do Sul, o 'Dia do Arquiteto e Urbanista' e dá outras providências.". “Às 

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

1222/19. Olyntho Sequalini Voltarelli. Projeto de Lei que "Altera a redação da 

ementa e do art. 1° da Lei n° 4.195, de 18 de fevereiro de 2004, que 'Institui no 

Calendário Oficial do Município, o Dia do Arquiteto e do Engenheiro' e dá 

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

Orçamento”. Processo nº. 1239/19. Maurício Fernandes da Conceição. 

Projeto de Lei que "Institui a Campanha de Conscientização sobre os Cuidados 

e a Prevenção de Doenças Causadas por Enchentes no município de São 

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

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1249/19. Eclerson Pio 

Mielo e Maurício Fernandes da Conceição e outros. Projeto de Lei que "Dispõe 

sobre a autorização para exploração de publicidade, nos vidros traseiros dos 

táxis, conforme especifica, 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. 1284/19. Maurício Fernandes da Conceição. 

Projeto de Lei que "Institui a 'Política Municipal para Mudanças Climáticas' no 

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

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1288/19. Sueli 

Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Projeto de Lei que "Altera a redação do 

art. 3º da Lei nº 3.899 de 08 de junho de 2000, que instituiu a Campanha 

Educativa de Combate à Violência, manifesto pela paz e desarmamento, no 

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

de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1289/19. 

Marcel Franco Munhoz. Projeto de Lei que "Institui, no Calendário Oficial de 

Datas e Eventos do Município de São Caetano do Sul o 'Dia da Guarda Civil 

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

de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1296/19. Magali Aparecida Selva 

Pinto. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a disponibilização de assistência 

psicopedagógica nas unidades da Rede Municipal de Ensino de São Caetano 

do Sul, que especifica e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1297/19. Sueli 

Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Projeto de Lei que "Institui, no 
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Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município de São Caetano do Sul, o 

'Dia da Consciência Jovem', e dá outras providências.". “Às Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1298/19. 

Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Projeto de Lei que "Institui o 'Fundo de Proteção 

Animal', 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. 1299/19. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Projeto de 

Lei que "Dispõe sobre a autorização para circulação e permanência de cães nos 

parques municipais da cidade de São Caetano do Sul e dá outras providências.". 

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

Processos nºs. 1176/19 a 1179/19. César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

proibição do trânsito de carreta na rua Castro Alves, no bairro Cerâmica; a 

recolocação das lixeiras azuis com tampa, na rua Nazareth, bairro Barcelona; a 

alteração do inciso I do artigo 2º da Lei nº 5.680, de 17 de outubro de 2018, 

para que passe a vigorar com a seguinte redação: "I - crianças a partir de 6 (seis) 

até 12 (doze) anos completos, desde que não possuam irmãos em idade de 

participação já beneficiados pelo programa municipal ou sejam beneficiários 

do programa Viva Leite do Governo do Estado de São Paulo; e a poda de uma 

árvore situada à rua Solimões, altura do numeral 159, no bairro Santa Maria. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1181/19. César Rogério Oliva. Indicação 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando instalação de heliponto em espaço já 

existente situado no Espaço Verde Chico Mendes, em parceria e de acordo com 

as normativas das Polícia Militar, da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros, 

destinando-se o mesmo para fins de pouso e decolagem para salvamentos e 

atuação de apoio em ocorrências policiais (resgaste aeromédico público-

ocorrências de segurança). “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1182/19 e 

1183/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o tapamento 

dos postes metálicos de sinalização viária localizados nas vias públicas de São 

Caetano do Sul para evitar o acúmulo de água em seu interior e impedir que o 

local se torne criadouro do mosquito da dengue, visando a saúde pública do 

município; e a instalação de sinal semafórico e lombada eletrônica na rua 

Bertolino da Cunha com avenida Dr. Augusto de Toledo. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 1186/19 a 1197/19. Sueli Aparecida Nogueira 

Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a colocação de um braço de luz na 

alameda Conde de Porto Alegre, 1605, bairro Santa Maria; a colocação de 

braço de luz na alameda Conde de Porto Alegre com a rua Arlindo Marchetti, 

bairro Santa Maria; a instalação de sirenes em pontos com risco de alagamentos 
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no município de São Caetano do Sul; recapeamento asfáltico da rua São Paulo, 

próximo ao número 663; intimar o proprietário do imóvel para a reforma de 

calçada de imóvel situado na rua Herculano de Freitas, defronte ao número 504; 

o conserto de buraco existente na avenida Senador Roberto Simonsen, próximo 

ao número 1035; o conserto de buraco existente na rua Antônio Garbelotto, 

próximo ao número 276, esquina com a rua Taipas; estudos criteriosos para a 

verificação da necessidade de um redutor de velocidade ou lombada na rua 

Juruá, entre os números 200 e 500; uma vistoria na árvore situada na rua José 

Paolone, 139, bairro Santa Paula; a determinação de mão única em direção a 

rua Juruá, entre a rua Vieira de Carvalho e avenida Tietê, bairro Nova Gerty; 

intimar o proprietário do imóvel para a reforma de calçada na rua José Paolone, 

139, bairro Santa Paula; e manutenção em torno do espaço do CTENEN 

(Centro de Triagem Neonatal e Estimulação Neurossensorial), situado na 

alameda Conde de Porto Alegre, 800 - Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 1198/19 a 1203/19. Anacleto Campanella Junior. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas 

imediações da USCS (Universidade de São Caetano do sul), unidade centro; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da rua 

João Galego, altura dos números 619 e 677, bairro Olímpico; a poda da copa 

das árvores na rua Professor Antônio de Queirós Filho, números 273 e 275, 

bairro Olímpico; a poda na copa do coqueiro situado no cruzamento da avenida 

Tijucussú com a rua Maranguá, bairro Olímpico; a poda da copa da árvore na 

rua Duvilio José Quaglia, 43, bairro São José; e a instalação de sinalização de 

carga e descarga na rua dos Autonomistas, 131, Centro. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 1206/19 e 1207/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: para estender o horário de funcionamento inclusive aos 

sábados, domingos e feriados da pista de skate localizada dentro do espaço 

"Estação Jovem", defronte à estação rodoferroviária; e para que faça a 

manutenção e reforma da pista de skate localizada dentro do espaço "Estação 

Jovem", defronte a estação rodoferroviária. “Ao Senhor Prefeito”. Processo 

nº. 1211/19. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

nas imediações da Universidade de São Caetano do Sul - USCS, campus 

Conceição. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1215/19 e 1216/19. Edison 

Roberto Parra. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

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

rondas intensivas nas ruas circunvizinhas e por toda a extensão da rua 

Professora Maria Macedo; e para que realize obras de revitalização dos 
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equipamentos de ginástica instalados ao ar livre no parque Espaço Verde Chico 

Mendes. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1218/19. César Rogério Oliva. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a interrupção do tráfego 

de veículos na ponte que liga a cidade de São Caetano à cidade de São Paulo, 

ao final da rua São Paulo. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1223/19. 

Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando a instalação de placa indicativa de nomenclatura de rua da "rua 

Santa Catarina", Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1224/19. Sueli 

Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando a implementação de um trabalho de humanização para todos os 

profissionais que irão trabalhar nas dependências do Hospital Municipal de 

Emergências. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1225/19. Maurício 

Fernandes da Conceição. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

o recapeamento asfáltico em toda a extensão da rua Pernambuco, Centro. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1226/19 e 1227/19. Marcel Franco Munhoz. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a realização de obras de melhoria de escoamento das águas 

pluviais, notadamente na avenida Presidente Kennedy, altura do número 740, 

bairro Barcelona; e a realização de obras de melhoria de escoamento das águas 

pluviais, notadamente na rua Nazaret, altura do número 111, bairro Barcelona. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1228/19 e 1229/19. César Rogério 

Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: o reparo em um enorme buraco, na esquina das 

ruas Antônio Garbelotto e Taipas, no bairro Barcelona; e a recolocação do 

bebedouro na sala de espera de embarque e desembarque da rodoviária 

municipal. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1233/19. Moacir Luiz Gomes 

Rubira. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a reforma do 

passeio público(calçada) na rua Amazonas, 304, Centro. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 1234/19 e 1235/19. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: o retorno do programa Mais Alimento; e o retorno do 

programa Mais Medicamento. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1236/19 

e 1237/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o envio de 

Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre criar o sistema de bicicletas 

públicas sustentável e não poluente, com respeito ao meio ambiente 

equilibrado; e o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre a 

proibição do corte de fornecimento de água de modo intermitente aos 

inadimplentes do serviço de água, tudo de acordo com justificativa do 

consumidor. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1240/19. César Rogério 
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Oliva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a retomada do 

fornecimento de água em caráter emergencial as dependências da E. M. E. F. 

Ângelo Raphael Pellegrino, situada à estrada das Lágrimas, 1656 - bairro Mauá, 

São Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1241/19 a 1245/19. 

Marcel Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

as seguintes benfeitorias para o Município: a instalação de banheiro familiar 

com fraldário e local destinado à amamentação no parque Catarina Scarparo 

D’Agostini (parque "Chiquinho"); a instalação de banheiro familiar com 

fraldário e local destinado à amamentação no parque Bosque do Povo, no 

município; a instalação de banheiro familiar com fraldário e local destinado à 

amamentação no parque Cidade das Crianças, no município; a instalação de 

banheiro familiar com fraldário e local destinado à amamentação no parque 

Espaço Verde Chico Mendes, no município; e a instalação de uma quadra 

poliesportiva no parque Cidade das Crianças, no município. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 1246/19 e 1247/19. Maurício Fernandes da 

Conceição. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a limpeza e restauração do muro de arrimo do 

terreno da Enel localizado na rua Nelson defronte ao número 79, bairro Mauá; 

e a realização da restauração do muro da rua Juruá, onde está localizado o Clube 

Águias, bairro Nova Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1265/19 a 

1276/19. 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 bicicletas, motocicletas e 

viaturas no entorno da APAE, localizada à alameda São Caetano, 2772, bairro 

Santa Maria; estudos a reforma do passeio público bem como a mureta no 

decorrer da rua Domitila, altura do numeral 94, bairro Mauá; a desratização da 

rua Dora, no bairro Mauá; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas com auxílio de bicicletas, motocicletas e viaturas no entorno da rua 

Francisco Falzarano, no bairro Mauá; a limpeza do chafariz, em frente a 

portaria de acesso ao estacionamento do Espaço Verde Chico Mendes, situado 

à avenida Fernando Simonsen, 566 - Cerâmica; a revitalização da praça em 

frente à Fundação Municipal Anne Sullivan, situada à alameda Conde de Porto 

Alegre, 820 - Santa Maria; a recolocação de lombadas ou lombofaixas na rua 

Porto Calvo, bairro Oswaldo Cruz; a reforma do viaduto dos Autonomistas, que 

faz a ligação entre os bairros Centro e Fundação; a revitalização da praça Nipo 

Brasileira, situada à rua 1º de Maio, 123, bairro São José; a troca de iluminação 

da quadra poliesportiva da EMEF Luiz Olinto Tortorello, situada à rua José 

Benedetti, 550 - Cerâmica; a reforma da rampa de acesso as salas de aula da 

EMEF Luiz Olinto Tortorello, situada à rua José Benedetti, 550 - Cerâmica; e 

a reforma do teto do laboratório do EMEF Luiz Olinto Tortorello, situado à rua 



 

 

hae  7 

José Benedetti, 550 - Cerâmica. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1278/19 

a 1282/19. Ródnei Cláudio Alexandre. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: em conjunto 

com a Secretaria Municipal da Fazenda (SEFAZ), com a Secretaria Municipal 

de Esporte, Lazer e Juventude (SELJ), com a Secretaria Municipal de Cultura 

(SECULT), com a Secretaria Municipal de Saúde (SESAUD) e com a 

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SESURB), a implantação de um 

complexo de ensino unificado seguindo o conceito do equipamento de Centro 

Educacional Unificado (CEU), em São Caetano do Sul; providências no sentido 

de realizar a revitalização do Centro Poliesportivo Marlene José Bento, 

localizado na rua Tibagi, 10, bairro Olímpico; providências no sentido de 

realizar a revitalização do CER Miguel Marcucci - ABREVB, localizado na 

avenida Presidente Kennedy, 2300, bairro Olímpico; providências no sentido 

de realizar a revitalização do parque Chico Mendes, localizado na avenida 

Fernando Simonsen, nº 566, bairro São José; e providências no sentido de 

realizar a revitalização do CER Victório Dal'Mas - Santa Maria, localizado na 

avenida Presidente Kennedy, 2300, bairro Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 1285/19 e 1286/19. Magali Aparecida Selva Pinto. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: que crie no município um banco de armação de óculos de grau; e 

para que celebre convênios e ou parcerias de organizações da sociedade civil 

de interesse público, para a contratação de profissionais habilitados da área de 

psicologia e clínicas no mesmo segmento, para atendimento de escolas da rede 

de ensino pública infantil, fundamental e médio, para atendimento das crianças 

e adolescente que enfrentaram a enchente. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

1287/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando limpeza na praça Di Thiene, localizada na rua 

Marechal Deodoro, s/n, bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 1290/19 a 1292/19. Edison Roberto Parra. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: determinar 

a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas para que realize a aquisição de 

dezesseis bicicletas novas de aro 29 para a Guarda Civil Municipal; determinar 

a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas para que realize a substituição de 

10 motocicletas da Guarda Civil Municipal de São Caetano do Sul; e para que 

seja incluído nos atendimentos no "Governo em Movimento" realizados nos 

bairros atingidos pelas enchentes, palestras e ações para prevenção a depressão 

e suicídio. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1294/19. Edison Roberto Parra. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando junto à General Motors do 

Brasil proporcionar benefícios aos atingidos pelas enchentes que buscam 

efetuar compra de veículo. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1300/19 e 
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1301/19. Eduardo José Vidoski. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: medidas que amenizem 

congestionamentos, em horários considerados "de pico", no trecho que 

compreende a rua Silvia e a avenida Presidente Kennedy; e a instalação de 

rampa de acessibilidade, na avenida Presidente Kennedy, acesso ao canteiro 

central, conforme foto em anexo. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

1303/19 e 1304/19. Eduardo José Vidoski. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: determinar 

a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações das ruas Carmine 

Perrella, Constantino de Moura Batista, Capivari e adjacências, bairro Mauá; e 

intensificar a "Campanha de Educação no Trânsito", instituída pela municipal 

nº 4.147, de 02 de junho de 2003, alterada pela Lei nº 5.486, de 22 de fevereiro 

de 2017. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1309/19 a 1315/19. Eclerson 

Pio Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a poda das árvores localizadas no interior do 

cespro, (Clube Recreativo Esportivo Prosperidade) -localizado na rua da Garça, 

nº121 - bairro Prosperidade; o recapeamento asfáltico em toda extensão da 

praça Jarbas de Carvalho, localizada na esquina da rua Platina com a rua do 

Ouro - bairro Prosperidade; a reforma e revitalização da praça carlos pace, 

localizada entre as vias Lisboa e Giovani de Nardi, bairro Oswaldo Cruz; 

estudos visando a manutenção completa do muro no entorno e principalmente 

na parte lateral do Centro Recreativo Águias de Nova Gerty, localizado na rua 

Juruá, nº 50 - bairro nova gerte, (fotos em anexo); realizar estudos visando a 

completa revitalização do Centro Integrado de Saúde e Educação da Terceira 

Idade (CISE) Francisco Coriolano de Souza; a completa revitalização nas 

passagens entre ruas, assim como a instalação de barras de apoio em toda a 

extensão das referidas vielas; e a manutenção completa no calçamento do 

entorno e principalmente na parte lateral do Centro Recreativo Águias de Nova 

Gerty, localizado na rua Juruá, nº 50 - bairro nova gerte, (fotos em anexo). “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1316/19 e 1317/19. Olyntho Sequalini 

Voltarelli. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a disponibilização de repelentes para insetos às 

munícipes gestantes usuárias do serviço público de saúde do município de São 

Caetano do Sul; e a realização de ações mais efetivas preventivas visando o 

combate à proliferação do mosquito Aedes aegypti, bem como a ênfase na 

publicidade buscando conscientizar e orientar a população para contribuir com 

tais ações de prevenção. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1180/19. César 

Rogério Oliva. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto 

de Congratulações ao Comando do CPA/M-6, pelo 44º aniversário Polícia 

Militar região do Grande ABC - CPA/M-6. Colocado em discussão, ninguém 
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desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica 

“Aprovado”. Processo nº. 1185/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da 

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

Congratulações ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, Dr. José Auricchio 

Junior, pelo pacote de incentivos fiscais à indústria de veículos. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1210/19. Ubiratan Ribeiro 

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

visando rondas ostensivas nas imediações da Universidade de São Caetano do 

Sul - USCS, campus Conceição. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 1217/19. Edison Roberto Parra. Requerimento solicitando envio 

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

circunvizinhas e por toda a extensão da rua Professora Maria Macedo. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1230/19. 

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

Anais de Voto de Congratulações ao exmo. Senhor Prefeito Municipal Dr. José 

Auricchio Junior, à Coord. Munic. da Terceira Idade - COMTID, Lucila 

Lorenzini, ao Superintendente do SAESA, Rodrigo Toscano, ao Oresidente do 

SESI/SP Senhor Paulo Skaf, e funcionários envolvidos no projeto "Criando 

com Resíduos-Transformando Lixo em Luxo", pela realização do evento 

dedicado à preservação ambiental com foco em sustentabilidade, à população 

da terceira idade. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

1231/19. Moacir Luiz Gomes Rubira. Requerimento solicitando inserção em 

Ata e nos Anais de Voto de Congratulações ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

municipal Dr. José Auricchio Junior e ao Vice-Presidente da GM Mercosul 

Marcos Munhoz, pelo êxito nas tratativas da permanência da General Motors 

em nossa cidade. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

1232/19. Moacir Luiz Gomes Rubira. Requerimento solicitando inserção em 

Ata e nos Anais de Voto de Congratulações ao SAESA, com realização 

atividades de educação ambiental na EMEF Sylvio Romero, contemplando 90 

alunos do 4º ano do Ensino Fundamental I, em comemoração o "Dia Mundial 

da Água", no 22 deste mês, cotando com a parceria do Instituto de Poluentes 

Hídricos - IPH, da USCS, e a Secretária da Educação. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 1238/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 
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Congratulações ao Senhor Moacir Passador Junior pela posse no dia 25 de 

março de 2019, como Presidente da 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. 1250/19. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio 

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

bicicletas, motocicletas e viaturas, no entorno do bairro Santa Paula. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1251/19. César Rogério 

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

visando rondas ostensivas com auxílio de bicicletas, motocicletas e viaturas, no 

entorno do bairro Santa Maria. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 1252/19. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio 

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

bicicletas, motocicletas e viaturas, no entorno do bairro Santo Antônio. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1253/19. 

César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º 

BPM-M, visando rondas ostensivas com auxílio de bicicletas, motocicletas e 

viaturas, no entorno do bairro São José. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1254/19. César Rogério Oliva. Requerimento 

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

com auxílio de motocicletas, bicicletas e viaturas, no entorno do bairro 

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

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

1255/19. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª 

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

motocicletas e viaturas, no entorno do bairro Oswaldo Cruz. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1256/19. César Rogério Oliva. 

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

rondas ostensivas com auxílio de bicicletas, motocicletas e viaturas no bairro 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1257/19. 

César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º 

BPM-M, visando rondas ostensivas com auxílio de bicicletas, motocicletas e 

viaturas, no entorno do bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém 

desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica 
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“Aprovado”. Processo nº. 1258/19. César Rogério Oliva. Requerimento 

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

com auxílio de bicicletas, motocicletas e viaturas, no entorno do bairro Mauá. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1259/19. 

César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º 

BPM-M, visando rondas ostensivas com auxílio de bicicletas, motocicletas e 

viaturas, no entorno do bairro Jardim São Caetano. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 1260/19. César Rogério Oliva. Requerimento 

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

com auxílio de bicicletas, motocicletas e viaturas, no entorno do bairro 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1261/19. 

César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º 

BPM-M, visando rondas ostensivas com auxílio de bicicletas, motocicletas e 

viaturas, no entorno do Centro. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 1262/19. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio 

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

bicicletas, motocicletas e viaturas, no entorno do bairro Boa Vista. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1263/19. César Rogério 

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

visando rondas ostensivas com auxílio de bicicletas, motocicletas e viaturas, no 

entorno do bairro Barcelona. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 1264/19. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio 

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

bicicletas, motocicletas e viaturas em todo bairro Cerâmica. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1277/19. César Rogério Oliva. 

Requerimento solicitando envio de ofício à empresa ENEL - Distribuição São 

Paulo - SCS, visando a manutenção de um poste de energia elétrica, situado à 

Domitila altura do numeral 94, bairro Mauá. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1283/19. Maurício Fernandes da Conceição. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações pela realização da solenidade do projeto intitulado como "Dia 

Mundial do Jovem Adventista", denominado em inglês "Global Youth Day", 



 

 

hae  12 

realizado no dia 16 deste mês, na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1293/19. Edison 

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

de Congratulações para a Igreja Evangélica Apostólica Caminho Santo, pelo 

seu 16º aniversário. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

1302/19. Eduardo José Vidoski. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª 

Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas nas imediações das ruas Carmine 

Perrella, Constantino de Moura Batista, Capivari e adjacências, bairro Mauá. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1305/19. 

Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais 

de Voto de Congratulações ao Senhor Moacir Passador Júnior, eleito Presidente 

da ACISCS (Associação Comercial e Industrial de São Caetano do Sul). 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1306/19. 

Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais 

de Voto de Congratulações ao Senhor Walter Estevam Júnior, ex-Presidente da 

ACISCS (Associação Comercial e Industrial de São Caetano do Sul) . Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0380/19. César Rogério 

Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício ao Senhor Prefeito municipal, 

visando informações sobre o motivo do fechamento do estacionamento do 

parque Chico Mendes, às 13 horas aos finais de semana, sendo que o parque 

permanece aberto até as 21 horas. Para encaminhar a votação, faz uso da 

palavra o Vereaodor César Rogério Oliva. Colocado em discussão, ninguém 

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

"Rejeitado, com votos favoráveis dos vereadores César Rogério Oliva, 

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

voto, faz uso da palavra o Vereador Anacleto Campanella Junior. Processo nº. 

1205/19. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando envio de 

ofício à Universidade Municipal de São Caetano do Sul, solicitando 

informações para o Excelentíssimo Senhor Marcos Sidnei Bassi, reitor da 

universidade, referente a segurança e integridade que os campi oferecem aos 

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

encerrada. Para encaminhar a votação, fazem uso da palavra os vereadores: 

Ubiratan Ribeiro Figueiredo, Anacleto Campanella Junior e Sidinei Bezerra da 

Silva. Colocado em votação, fica "Rejeitado, com votos favoráveis dos 

vereadores César Rogério Oliva, Jander Cavalcanti de Lira e Ubiratan 
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Ribeiro Figueiredo". Para declarar voto, faz uso da palavra o Vereador César 

Rogério Oliva. Processo nº. 1219/19. Jander Cavalcanti de Lira. Requerimento 

solicitando envio de ofício ao Sistema de Água, Esgoto e Saneamento 

Ambiental - SAESA, visando informações sobre o controle e ações que 

envolvem corte e poda de árvores. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Para declarar voto, faz uso da palavra o Vereador Jander Cavalcanti de Lira. 

Processo nº. 1220/19. Jander Cavalcanti de Lira. Requerimento solicitando 

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

nosso grande amigo Wesley Siqueira Benites. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 1248/19. Maurício Fernandes da Conceição. 

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

Pesar pelo falecimento do Senhor Arnaldo Pereira dos Santos. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1307/19. Marcel Franco Munhoz. 

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

Pesar pelo falecimento de Wesley Siqueira Benites. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 1308/19. Marcel Franco Munhoz. 

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

Pesar pelo falecimento de José Madrona Vilchei. 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: César Rogério Oliva. O Presidente solicita e o 

Vereador Edison Roberto Parra assume a presidência da Mesa, que procede à 

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

Edil: Eclerson Pio Mielo, que em seguida reassume a presidência da Mesa e dá 

continuidade à chamada nominal alfabética dos Srs. Vereadores. Fazem uso da 

palavra os Nobres Edis: Edison Roberto Parra, Jander Cavalcanti de Lira, 

Ródnei Cláudio Alexandre e 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 I - Processo nº 0501/19. Prefeitura Municipal. 2ª Discussão e 

Votação do Projeto de Lei que “Altera a redação dos dispositivos da Lei 

Municipal nº 4.620, de 16 de abril de 2008, que dispõe sobre a Política 

Municipal de Meio Ambiente, seus objetivos, mecanismos de formulação e 
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aplicação, constitui o Sistema Municipal de Meio Ambiente – SISMUSA e dá 

outras providências, alterada pelas Leis Municipais nº 4.878, de 22 de abril de 

2010 e nº 5.626, de 19 de abril de 2018.”. 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 0193/18. César Rogério Oliva. 2ª 

Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Dispõe sobre a instalação de 

fraldário para uso de pessoas com deficiência e idosas, no âmbito do 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, o autor, Vereador César Rogério Oliva 

pede o arquivamento do Projeto de Lei. Ninguém mais desejando fazer uso da 

palavra, é esta encerrada. Colocado em votação, o pedido de arquivamento 

do Projeto de Lei fica “Aprovado”. “Arquive-se”. Item III - Processo nº 

1163/19. Prefeitura Municipal. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei 

Complementar que “Dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais – Isenção 

do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU e redução 

na alíquota do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, para as 

empresas 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, faz uso da palavra o Vereador Jander 

Cavalcanti de Lira. Ninguém mais desejando fazer uso da palavra, é esta 

encerrada. Para fazer encaminhamento da votação, fazem uso da palavra os 

vereadores: Jander Cavalcanti de Lira e César Rogério Oliva. O Sr. Presidente 

solicita e o 1ª Secretário assume a presidência da Mesa. Para fazer 

encaminhamento da votação, fazem uso da palavra os vereadores: Edison 

Roberto Parra, Anacleto Campanella Junior e Eclerson Pio Mielo. O Vereador 

Eclerson Pio Mielo reassume a presidência da Mesa. Colocado em votação, fica 

“Aprovado em 1º Turno”. Para declarar voto, fazem uso da palavra os 

vereadores: Moacir Luiz Gomes Rubira, César Rogério Oliva, Jander 

Cavalcanti de Lira, Sidnei Bezerra da Silva e Edison Roberto Parra. Item IV - 

Processo nº 1164/19. Prefeitura Municipal. 1ª Discussão e Votação do Projeto 

de Lei que “Dispõe sobre a concessão de benefícios tarifários para as empresas 

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, faz uso da palavra o Vereador Jander 

Cavalcanti de Lira. Ninguém mais desejando fazer uso da palavra, é esta 

encerrada. O Presidente solicita e o Vereador Edison Roberto Parra assume a 

presidência da Mesa. Para encaminhar a votação, faz uso da palavra o Vereador 
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Jander Cavalcanti de Lira. Colocado em votação, fica “Aprovado em 1º 

Turno”. Item V - Processo nº 1159/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 1ª 

Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Dispõe sobre a permissão de acesso 

das pessoas com Diabetes Tipo 1 aos locais públicos e privados de uso coletivo 

no Município de São Caetano do Sul, portando alimentos e medicamentos 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 em 1º Turno”. Esgotados 

os motivos que nortearam a presente convocação, o Sr. Presidente declara, às 

vinte horas e vinte minutos, encerrada a presente Sessão e convida os Srs. 

Vereadores a assinarem o Livro de Registro de Presença para o início da 05ª 

Sessão Extraordinária que será realizada logo a seguir. Para constar é lavrada 

esta Ata, que lida e achada conforme, será assinada pelos Srs. Presidente e o 

Primeiro Secretário. ...................................................................... 
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