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ATA DA 23ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 3ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, 

REALIZADA NO PLENÁRIO DOS 

AUTONOMISTAS, AOS VINTE DIAS DO 

MÊS DE AGOSTO DO ANO DE DOIS MIL 

E DEZENOVE. 

 

 

Às dezessete horas e quarenta e sete 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 22ª Sessão Ordinária 

e da 5ª Sessão Solene são “Aprovadas”. A seguir, passa a palavra ao 1º 

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

matérias destinadas ao Expediente. Processo nº. 1005/19. Prefeitura 

Municipal. Ofício do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando cópia do Decreto 

nº 11.445, de 02/08/19. “Ciente”. Processo nº. 3435/19. Prefeitura Municipal. 

Ofício do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 11.446, 

de 07/08/19. “Ciente”. Processo nº. 3386/19. Ricardo Andrejuk. Projeto de 

Lei que "Institui, no âmbito do município de São Caetano do Sul, o 'Programa 

Gravidez Também é Assunto de Homem', e dá outras providências.". “Às 

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

3387/19. Ricardo Andrejuk. Projeto de Lei que "Institui a Implantação de 

Medidas de Prevenção ao Suicídio na Rede Municipal de Ensino de São 

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

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3397/19. César Rogério 

Oliva. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação no site 

da Prefeitura Municipal da destinação dos valores arrecadados com as multas 

de trânsito lavradas no município, e dá outras providências.". “Às Comissões 

de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3399/19. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Institui a 

obrigatoriedade, aos organizadores de eventos abertos ao público, da coleta 

seletiva dos resíduos sólidos secos, gerados durante os eventos, e destiná-los às 

cooperativas de catadores regularmente inscritas no município de São Caetano 

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

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3400/19. Marcos Sergio Gonçalves 

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

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

sobre a Poliomielite' e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e 
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Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3406/19. Magali 

Aparecida Selva Pinto. Projeto de Lei que "Institui, no Calendário Oficial de 

Datas e Eventos do Município de São Caetano do Sul, o 'Dia de 

Conscientização sobre o Vitiligo" e dá outras providências.". “Às Comissões 

de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3412/19. 

Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Projeto de Lei que "Dispõe sobre 

a inserção ou reinserção de mulheres vítimas de violência contra a mulher no 

mercado de trabalho, 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. 3432/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto 

de Lei que "Dispõe sobre a afixação de informativos em hospitais integrantes 

do SUS, UPA, UBS e em delegacias de polícia situadas no município de São 

Caetano do Sul, sobre a 'Lei do Minuto Seguinte', Lei federal nº 12845/2013 - 

atendimento emergencial obrigatório integral e multidisciplinar às vítimas de 

violência sexual, e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3437/19. Jander 

Cavalcanti de Lira. Projeto de Lei que "Autoriza o Poder Executivo a conceder 

o auxílio estudo universitário, mediante valor igual a porcentagem, que 

especifica, do orçamento anual da USCS-Universidade Municipal de São 

Caetano do Sul, destinado aos munícipes da cidade de São Caetano do Sul e dá 

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

Orçamento”. Processo nº. 3441/19. Maurício Fernandes da Conceição. 

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

Município de São Caetano do Sul, o 'Movimento "Julho sem Plástico"', e dá 

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

Orçamento”. Processo nº. 3445/19. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Projeto 

de Lei que "Dispõe sobre a colocação de placas alusivas a inauguração de obras 

públicas por meio da inserção dos nomes dos agentes públicos na forma que 

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. 3415/19. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Projeto 

de Decreto Legislativo que "Concede título de 'Cidadão Sulsancaetanense' ao 

Senhor Alfredo Rovella, pelos relevantes serviços prestados ao município.". 

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

nº. 3462/19. Edison Roberto Parra. Moção de Repúdio ao Deputado Federal 

Orlando Silva, pelo Projeto de Lei 3369/2015 que institui o Estatuto das 

Famílias do Século XXI. “À Comissão de Justiça e Redação”. Processos nºs. 

3388/19 a 3396/19. 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 motocicletas, 
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bicicletas e viaturas em todo o entorno do bairro Nova Gerty; a criação de uma 

valeta no cruzamento das ruas Silvia e Tibagi, no bairro Santa Maria; a 

repintura das faixas destinadas ao estacionamento rotativo, na rua Nossa 

Senhora de Fátima, altura do numeral 402, no bairro Santa Paula; o 

recapeamento asfáltico da rua Gonçalves Dias, no bairro Cerâmica; a instalação 

de um semáforo no cruzamento entre a alameda São Caetano e a avenida 

Presidente Kennedy, no bairro Santa Paula; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas nos arredores do ponto de ônibus da praça Lions, 

bairro Nova Gerty; a fiscalização na Unidade Básica de Saúde Nair Spina 

Benedicts no seguinte à rua Oswaldo Cruz, 1153, no bairro Oswaldo Cruz; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas no bairro Cerâmica, 

nas proximidades do Park Shopping São Caetano; e a instalação de um 

semáforo piscante no cruzamento das ruas General Osório e Maranhão, no 

bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3398/19. Marcos 

Sergio Gonçalves Fontes. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre criar o Banco Virtual 

de Cadeira de Rodas e afins. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3402/19. 

Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando a instalação de faixa de carga e descarga na rua Aparecida, em 

frente ao número 410. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3407/19 a 

3409/19. Marcel Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a mudança da parada 

de ônibus Xingú, instalada na alameda Araguaia altura do nº 700, para as 

proximidades do nº 600 da mesma rua, bairro Santa Maria; determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas notadamente, com ênfase no combate aos 

crimes de roubo, nas imediações da alameda Araguaia, bairro Santa Maria; e a 

revitalização da sinalização horizontal de trânsito da rua Américo Brasiliense, 

bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3411/19. Sueli 

Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando a criação de um programa de orientação e capacitação profissional 

de jovens na faixa etária de 15 a 29 anos de idade, no município. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 3413/19 e 3414/19. Anacleto Campanella Junior. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: estudos para colocação de radar de controle de velocidade 

na avenida Dr. Augusto de Toledo, no trecho compreendido entre a rua São 

Paulo e rua Piauí, bairro Santa Paula; e estudos para a colocação de semáforo 

na avenida Dr. Augusto de Toledo, na confluência com a rua Rafael Correa 

Sampaio, bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3416/19 a 

3423/19. César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: as providências 
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necessárias para a limpeza da galeria de águas pluviais existente na rua dos 

Diamantes, 66, bairro Prosperidade; as providências necessárias para o urgente 

conserto da grade da galeria de águas pluviais existente na rua dos Diamantes, 

66, bairro Prosperidade; as providências necessárias para a remoção do 

automóvel Hyundai Elantra GLSR, ano 1995, cor branca, placa de Campo 

Limpo Paulista – SP – FEE-0610, abandonado segundo moradores, em frente 

ao numeral 90 da rua Turmalinas, bairro Prosperidade; as providências 

necessárias para prolongamento dos horários para a pratica de bocha nos 

CISES's do município, bem como a abertura das canchas de bocha aos feriados 

e finais de semana; de forma reiterada, as providências necessárias para a 

instalação de rotatória no cruzamento das ruas da Fortuna, Turmalinas e Urânio, 

no bairro Prosperidade; a instalação de equipamentos de ginástica adaptados 

para utilização por jovens, adultos e idosos na praça da Riqueza, bairro 

Prosperidade; a inserção de profissionais médicos especialistas diversos, em 

dias alternados ou não, para atendimento médico especializado na UBS Maria 

Corbeta Segato, bairro Prosperidade, ou medida similar, objetivando facilitar o 

acesso à saúde integral aos moradores locais; e estudos e tratativas objetivando 

a municipalização integral da Escola Estadual Laura Lopes, para incluir o 

Ensino Fundamental II e o Ensino Médio na Rede Municipal de Ensino, e a 

construção de nova escola municipal que contemple toda a sequência de níveis 

de escolarização, no bairro Prosperidade. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

3427/19. Marcel Franco Munhoz. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando reparos na guia da alameda São Caetano, defronte ao nº 917, bairro 

Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3438/19 a 3440/19. 

Maurício Fernandes da Conceição. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a realização de serviços 

de recapeamento asfáltico na rua Mogi Guassu, no bairro Olímpico; a execução 

de serviços de recapeamento asfáltico na rua Diários Associados, no bairro 

Santa Paula; e realizar recapeamento asfáltico na rua Solimões, no bairro Santa 

Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3444/19. Sueli Aparecida 

Nogueira Ferreira da Silva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando a melhora da iluminação na praça das Figueiras, bairro Nova Gerty. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3446/19 a 3461/19. 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 todos os tipos de viaturas, em toda extensão do bairro 

São José; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas com auxílio 

de todos os tipos de viaturas, em toda extensão do bairro Santa Paula; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas com auxílio de todos 

os tipos de viaturas, em toda extensão do bairro Santa Maria; determinar a 
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Guarda Civil Municipal, rondas intensivas com auxílio de todos os tipos de 

viaturas, em toda extensão do bairro Prosperidade; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas com auxílio de todos os tipos de viaturas, em toda 

extensão do bairro Oswaldo Cruz; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas com auxílio de todos os tipos de viaturas, em toda extensão do bairro 

Olímpico; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas com auxílio 

de todos os tipos de viaturas, em toda extensão do bairro Nova Gerty; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas com auxílio de todos 

os tipos de viaturas, em toda extensão do bairro Mauá; determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas com auxílio de todos os tipos de viaturas, 

em toda extensão do bairro Jardim São Caetano; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas com auxílio de todos os tipos de viaturas, em toda 

extensão do bairro Fundação; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas com auxílio de todos os tipos de viaturas, em toda extensão do bairro 

Cerâmica; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas com auxílio 

de todos os tipos de viaturas, em toda extensão do Centro; determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas com auxílio de todos os tipos de viaturas, 

em toda extensão do bairro Boa Vista; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas com auxílio de todos os tipos de viaturas, por toda extensão 

do bairro Barcelona; a recolocação da sinalização de proibido estacionar 

caminhões, na alameda Cassaquera, altura do 1080, bairro Santa Maria; e o 

retorno do encaminhamento dos alunos ao fonoaudiólogo por parte da direção 

das escolas, no âmbito do município. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

3464/19 a 3470/19. Moacir Luiz Gomes Rubira. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

implantação de lombofaixa frente ao número 790, da rua Rio Grande do Sul, 

bairro Santo Antônio; proceder a repintura e o alongamento da faixa de "carga 

e descarga", existente a alameda São Caetano, altura do nº 105, no bairro Santa 

Paula; recapeamento e instalação de rampa de acessibilidade para deficiente 

físico na viela localizada na rua Francesco de Martini, altura do nº 274, bairro 

Oswaldo Cruz; a instalação de rampa de acessibilidade, para cadeirantes e 

demais pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, na viela localizada na 

avenida Paraíso, altura do nº 927, bairro Oswaldo Cruz; a poda das copas das 

árvores na rua Votorantim, altura do n.º 178, no bairro Barcelona; para proceder 

a repintura de faixa de "carga e descarga", na avenida Presidente Kennedy, nº 

2933, no bairro Santa Paula; e a inclusão para permitir aos estudantes do curso 

técnico do Alcina Dantas Feijão, o uso do passe escolar gratuito, no município 

de São Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3472/19 a 

3478/19. Eduardo José Vidoski. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: instituir “campanha de 
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orientação à indicação etária de brinquedos”; que realize a demarcação de solo 

que indique "área escolar" na rua Américo Brasiliense, altura do número 218, 

nas proximidades da escola estadual Coronel Bonifácio de Carvalho, bairro 

Santa Paula; que realize a repintura da demarcação de solo que indica ponto de 

parada de ônibus, localizado na rua Alegre, altura do número 506, bairro Santa 

Paula; a repintura da faixa de travessia de pedestres localizada rua Gonzaga 

esquina com a avenida Dr. Augusto de Toledo, bairro Santa Paula; a repintura 

da faixa de travessia de pedestres localizada rua São Jorge esquina com a rua 

Conceição, bairro Santo Antônio; a implantação de uma lombada na rua 

Cavalheiro Ernesto Giuliano, altura do nº 660, bairro Olímpico; e determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas na rua dos Meninos, rua Capivari, 

rua Tocantins, avenida Tietê, e imediações, bairro Nova Gerty. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 3480/19. Francisco de Macedo Bento. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas em todo o bairro Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”. Processo 

nº. 3385/19. Anacleto Campanella Junior e outros. Requerimento á Mesa 

Diretora, solicitando criar uma Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI, com 

a finalidade de investigar o convênio 45/2016 elaborado entre a Prefeitura 

Municipal de São Caetano do Sul e a Associação Comercial e Industrial de São 

Caetano do Sul - ACISCS, referente ao ano de 2016, objeto de fiscalização e 

investigação pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo sob número ETC 

- 5826.989.19-6. Processo nº 3385/19. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado, com votos contrários dos vereadores: César Rogério Oliva, 

Francisco de Macedo Bento e Ubiratan Ribeiro Figueiredo”.  Processo nº. 

3403/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de 

ofício à Febraban, visando que as agências bancárias ativadas no município de 

São Caetano do Sul, disponham sobre a publicidade nos estabelecimentos 

bancários sobre o direito de prioridade dos idosos acima de 80 (oitenta) anos, 

em conformidade com a Lei federal 10.741/03. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 3404/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Requerimento solicitando envio de ofício á empresa Enel - Distribuição São 

Paulo - SCS, visando fornecer treinamento de Primeiros Socorros e se 

necessário, Equipamentos de Proteção Endividual (EPIS) aos cidadãos que 

trabalham nas hortas comunitárias sob a rede de transmissão de energia elétrica. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3405/19. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Voto de Congratulações aos membros do COMSEA – Conselho 
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Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (COMSEA) de São Caetano 

do Sul, empossados no dia 12 de agosto do corrente ano. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3410/19. Marcel Franco Munhoz. 

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

rondas ostensivas notadamente, com ênfase no combate aos crimes de roubo, 

nas imediações da alameda Araguaia, bairro Santa Maria. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3424/19. César Rogério Oliva. 

Requerimento solicitando envio de ofício à superintendência regional da Caixa 

Econômica Federal ABC - SP, visando a solicitação de abertura de edital para 

interessados em serem permissionários de casa lotérica no bairro Prosperidade, 

e objetivando a adequação dos atendimentos na agência bancária do bairro, com 

a finalidade de, mediante convênio ou procedimento similar, esta agência passe 

a receber pagamentos de todo tipo de contas, boletos, faturas e outros 

admitidos, normalmente, em uma casa lotérica. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 3425/19. César Rogério Oliva. Requerimento 

solicitando envio de ofício à empresa Viação Padre Eustáquio - VIPE, visando 

manutenção nas plataformas de acessibilidade e maior fiscalização quanto a 

limpeza dos ônibus que servem à cidade de São Caetano do Sul. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3428/19. César Rogério Oliva. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações aos policiais civis da 70ª Delegacia de Polícia Civil, pela prisão 

em flagrante, na noite da última quarta-feira, 14, de três indivíduos envolvidos 

com o tráfico de drogas no estado de São Paulo, após diligências realizadas em 

galpão localizado no bairro Prosperidade, da cidade de São Caetano do Sul, e 

em um imóvel na cidade de Santos. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 3429/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento 

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

Municipal de Cultura – SECULT, pelo encontro mensal de carros antigos, que 

ocorrerá no dia 25 de agosto do corrente ano, no estacionamento do teatro Paulo 

Machado de Carvalho. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

nº. 3430/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações ao Serviço Brasileiro 

de Apoio à Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), também conhecido como 

projeto 'Sebrae Móvel', pelo excelente serviço de qualidade prestado ao 
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empresariado de São Caetano do Sul. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3463/19. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

Excelentíssimo Senhor Doutor José Auricchio Junior, Prefeito municipal de 

São Caetano do Sul, pela entrega dos primeiros kits do "Projeto Brincadeiras 

Musicais Palavra Cantada", na noite da terça-feira, 13, do corrente mês, no 

teatro Paulo Machado de Carvalho. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3471/19. Eduardo José Vidoski. Requerimento 

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

na rua dos Meninos, rua Capivari, rua Tocantins, avenida Tietê, e imediações, 

bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

3479/19. Francisco de Macedo Bento. Requerimento solicitando envio de 

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

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3481/19. 

Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações pelo transcurso do Dia do Maçom, 

comemorado no dia de hoje, 20 de agosto. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3184/19. César Rogério Oliva. Requerimento 

solicitando envio de ofício à Subsecretaria Municipal de Comunicação, visando 

informações referente à revista São Caetano em Movimento, lançada em 

comemoração aos 142 anos da cidade, comemorado no último dia 28 de Julho. 

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

encerrada. Para encaminhar a votação, faz uso da palavra o Vereador César 

Rogério Oliva. Colocado em votação, fica “Rejeitado com votos favoráveis 

dos vereadores: César Rogério Oliva, Jander Cavalcanti de Lira e 

Ubiratan Ribeiro Figueiredo”. Processo nº. 3334/19. Jander Cavalcanti de 

Lira. Requerimento solicitando envio de ofício à Universidade Municipal de 

São Caetano do Sul - USCS, visando informações sobre as bolsas de estudo 

concedidas em 2019. Colocado em discussão, faz uso da palavra o Vereador 

Jander Cavalcanti de Lira. Para encaminhar a votação, faz uso da palavra o 

Vereador Jander Cavalcanti de Lira. O Sr. Presidente solicita e o Vereador 

Edison Roberto Parra assume a presidência da Mesa. Para encaminhar a 

votação, fazem uso da palavra os vereadores Eclerson Pio Mielo e César 

Rogério Oliva. O Vereador Eclerson Pio Mielo reassume a presidência da 

Mesa. Para encaminhar a votação, faz uso da palavra o Vereador Anacleto 
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Campanella Junior. Ninguém mais desejando fazer uso da palavra, é esta 

encerrada. Para encaminhar a votação, faz uso da palavra o Vereador César 

Rogério Oliva. Colocado em votação, fica “Rejeitado com votos favoráveis 

dos vereadores: César Rogério Oliva, Francisco de Macedo Bento, Jander 

Cavalcanti de Lira e Ubiratan Ribeiro Figueiredo”. Para declarar voto, 

fazem uso da palavra os vereadores: César Rogério Oliva e Jander Cavalcanti 

de Lira. Processo nº. 3431/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento 

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

falecimento da Senhora Albina Furlan Amoroso.. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 3436/19. Jander Cavalcanti de Lira. 

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

Pesar pelo falecimento de Laura Maria de Lima. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Em razão dos votos de profundo pesar, o Senhor Presidente 

solicita que se dedique um minuto de silêncio. Assim é procedido. Esgotadas 

as matérias do Expediente, passa-se à fase de Explicação Pessoal. O Sr. 

Presidente procede à chamada nominal alfabética dos Srs. Vereadores. Fazem 

uso da palavra os Nobres Edis: César Rogério Oliva, Edison Roberto Parra e 

Jander Cavalcanti de Lira. 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 2870/19. 

Prefeitura Municipal. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Dispõe 

sobre criação do selo Empresa Amiga da Mulher 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 César Rogério Oliva. Colocado em votação, fica 

“Aprovado em 1º Turno”. O Sr. Presidente solicita e o 1º Secretário assume 

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

Eclerson Pio Mielo, que em seguida reassume a presidência da Mesa. Item II 

- Processo nº 3301/19. Prefeitura Municipal. 1ª Discussão e Votação do Projeto 

de Lei que “Dispõe sobre a atribuição da responsabilidade tributária à empresa 

concessionária de energia elétrica para arrecadação da Contribuição de 

Iluminação Pública – CIP 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 César 

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

Para encaminhar a votação, faz uso da palavra o Vereador Anacleto 

Campanella Junior. Em encaminhamento de votação, o faz uso da palavra o 
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Vereador César Rogério Oliva pede vistas do processo. O Sr. Presidente 

solicita e o 1º Secretário assume a presidência da Mesa. Ninguém desejando 

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

o pedido de Vista, com votos favoráveis dos vereadores: César Rogério 

Oliva, Eclerson Pio Mielo, Francisco de Macedo Bento, Jander Cavalcanti 

de Lira e Marcel Franco Munhoz”. O Vereador Eclerson Pio Mielo reassume 

a presidência. Colocado o processo em votação, fica “Aprovado em 1º Turno, 

com votos contrários dos vereadores: César Rogério Oliva, Jander 

Cavalcanti de Lira e Francisco de Macedo Bento”. Para declarar voto, faz 

uso da palavra o Vereador Jander Cavalcanti de Lira. O Sr. Presidente anuncia 

ao Plenário a presença do ex-Vereador Sr. Paulo Roberto do Jesus. Item III - 

Processo nº 3302/19. Prefeitura Municipal. 1ª Discussão e Votação do Projeto 

de Lei que “Institui o Programa Auxílio Educação Esportiva destinado aos 

alunos matriculados no ensino fundamental e médio da Rede Pública 

Municipal, que são atletas ou que participam da turma de aperfeiçoamento da 

modalidade esportiva da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude.”. 

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 IV - Processo nº 3303/19. Prefeitura Municipal. 1ª 

Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui o Programa Auxílio Mais 

Educação destinado aos alunos matriculados no Ensino Fundamental Regular 

da Rede Pública 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. Colocado em votação, fica “Aprovado 

em 1º Turno”. Item V - Processo nº 3304/19. Prefeitura Municipal. 1ª 

Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui o Programa Auxílio 

Educação Inclusiva 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 VI 

- Processo nº 3332/19. Prefeitura Municipal. 1ª Discussão e Votação do Projeto 

de Lei que “Dispõe sobre a criação do Programa Banco de Alimentos 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, ninguém desejando fazer uso 

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

Turno”. Item VII - Processo nº 3148/19. Mesa Diretora. Discussão e Votação 

Únicas do Projeto de Resolução que “Autoriza a Mesa Diretora da Câmara 
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Municipal a transferir para a Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul, os 

bens 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.” Item 

VIII - Processo nº 3384/19. Moacir Luiz Gomes Rubira. Discussão e Votação 

Únicas do Projeto de Resolução que “Concede licença ao Vereador Moacir 

Luiz Gomes Rubira, para tratar de assuntos particulares, pelo prazo de 15 

(quinze) dias, no período de 2 a 16 de setembro de 2019 e dá outras 

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

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

se.” O Sr. Presidente solicita que seja feita a convocação do respectivo suplente. 

Para declarar voto, faz uso da palavra o Vereador Moacir Luiz Gomes Rubira. 

Item IX - Processo nº 3401/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Discussão e 

Votação Únicas do Projeto de Resolução que “Concede licença ao Vereador 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes, para tratar de assuntos particulares, pelo 

prazo de 19 (dezenove) dias, no período de 2 a 20 de setembro de 2019 e dá 

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

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

se.” O Sr. Presidente solicita que seja feita a convocação do respectivo suplente. 

Para declarar voto, faz uso da palavra o Vereador Marcos Sergio Gonçalves 

Fontes. Esgotados os motivos que nortearam a presente convocação, o Sr. 

Presidente declara, às dezenove horas e vinte e três minutos, encerrada a 

presente Sessão e convida os Srs. Vereadores a assinarem o Livro de Registro 

de Presença para o início da 16ª 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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