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ATA DA 25ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 3ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE SÃO CAETANO DO SUL, REALIZADA 

NO PLENÁRIO DOS AUTONOMISTAS, 

AOS TRÊS DIAS DO MÊS DE SETEMBRO 

DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE. 

 

 

Às dezessete horas e quarenta e três 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. As Atas da 24ª Sessão Ordinária 

e da 6ª e da 7ª Sessão Solene são “Aprovadas”. O Sr. Presidente comunica aos 

Srs. Vereadores que tendo sido aprovada na 23ª Sessão Ordinária, o Projeto de 

Resolução concedendo a licença requerida à Mesa pelo nobre Vereador Marcos 

Sergio Gonçalves Fontes e convocado, nos termos do § 4º, do Art. 74, do 

Regimento Interno, estando presente, nesta Sessão, a Sra. Juliana Paula 

Anunciato Martins, 7ª Suplente da Coligação “Muda São Caetano” 

(PSDB/PSDC/PSD). O Sr. Presidente solicita e os Vereadores Olyntho 

Sequalini Voltarelli e Ricardo Andrejuk, em comissão, acompanham a Sra. 

Juliana Paula Anunciato Martins até o Plenário, para assumir a Tribuna, a fim 

de prestar o compromisso, tendo já apresentado à Mesa o diploma, bem como 

a Declaração de Bens. Após proceder a leitura de compromisso, o Sr. Presidente 

convida a empossada Edil Juliana Paula Anunciato Martins, para assinar o livro 

de presença, desejando-lhe feliz exercício da vereança, durante o período de 

afastamento do vereador titular, o Sr. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Faz uso 

da palavra à Vereadora Juliana Paula Anunciato Martins. Ao término, o 

Presidente comunica ao plenário a presença do ex-Vereador e ex-Presidente da 

Câmara Municipal de São Caetano do Sul, Sr. Maurílio Teixeira, pai da 

Vereadora ora empossada, Juliana Paula Anunciato Martins, e solicita aos 

Vereadores Olyntho Sequalini Voltarelli e Ricardo Andrejuk que acompanhem 

a Edil Juliana Paula Anunciato Martins à sua mesa. Assim é procedido. Em 

seguida, o Sr. Presidente comunica aos Srs. Vereadores que tendo sido 

aprovada na 23ª Sessão Ordinária, o Projeto de Resolução concedendo a licença 

requerida à Mesa pelo nobre Vereador Moacir Luiz Gomes Rubira e 

convocado, nos termos do § 4º, do Art. 74, do Regimento Interno, estando 

presente, nesta Sessão, o Sr. Cícero Alves Moreira, 1º Suplente do Partido 

Republicado Brasileiro (PRB). O Sr. Presidente solicita e os Vereadores Jander 

Cavalcanti de Lira e Magali Aparecida Selva Pinto, em comissão, acompanham 

a Sr. Cícero Alves Moreira até o Plenário, para assumir a Tribuna, a fim de 
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prestar o compromisso, tendo já apresentado à Mesa o diploma, bem como a 

Declaração de Bens. Após proceder a leitura de compromisso, o Sr. Presidente 

convida o empossado Edil Cícero Alves Moreira, para assinar o livro de 

presença, desejando-lhe feliz exercício da vereança, durante o período de 

afastamento do vereador titular, o Sr. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Faz uso 

da palavra à Vereador Cícero Alves Moreira. Ao término, o Presidente solicita 

e os Vereadores Jander Cavalcanti de Lira e Magali Aparecida Selva Pinto 

acompanham o Edil Cícero Alves Moreira à sua mesa. A seguir, passa a palavra 

ao 1º Secretário, Vereador Olyntho Sequalini Voltarelli, que procede à leitura 

das matérias destinadas ao Expediente. Processo nº. 1784/19. Prefeitura 

Municipal. Ofício encaminhando cópia dos Balanços Financeiros da Prefeitura 

Municipal do exercício de 2.019. “À Comissão de Finanças e Orçamento”. 

Processo nº. 1457/19. Diretoria de Orçamento e Finanças. Ofício do Senhor 

Diretor de Orçamento e Finanças, encaminhando as peças constituídas do 

Balanço Financeiro e Patrimonial desta Edilidade, bem como, o Balancete das 

Despesas Simplificado com o Detalhamento das Fichas por Sub Elemento da 

Despesa, e a Demonstração das Variações Patrimoniais relativas ao mês de 

julho de 2019. “À Comissão de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 

1005/19. Prefeitura Municipal. Ofícios do Senhor Prefeito Municipal, 

encaminhando cópias dos Decretos nºs: 11.450, de 16/08/19; 11.454, de 

26/08/19. “Ciente”. Processo nº. 3605/19. Prefeitura Municipal. Ofício do 

Senhor Prefeito Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 11.451, de 

21/08/19. “Ciente”. Processo nº. 3627/19. Prefeitura Municipal. Ofício do 

Senhor Prefeito Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 11.452, de 

22/08/19. “Ciente”. Processo nº. 3649/19. Prefeitura Municipal. Ofício do 

Senhor Prefeito Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 11.456, de 

27/08/19. “Ciente”. Processo nº. 3651/19. Prefeitura Municipal. Ofício do 

Senhor Prefeito Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 11.455, de 

27/08/19. “Ciente”. Processo nº. 3601/19. Prefeitura Municipal. Projeto de Lei 

que "Altera o art. 15 da Lei Municipal nº 4.765 de 27 de maio de 2009, que 

reajusta a Tabela de Vencimentos dos Servidores Públicos Municipais, autoriza 

a instituição de Programa para Prorrogação da Licença Maternidade por 60 

(sessenta) dias para as servidoras municipais, nas condições que especifica, 

institui a Gratificação de Apoio Técnico para os empregados públicos da 

Administração Municipal de São Caetano do Sul e dá outras providências.". 

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

nº. 3623/19. Prefeitura Municipal. Projeto de Lei que "Dispõe sobre as 

Diretrizes Orçamentárias para a elaboração da Lei Orçamentária de 2020, e dá 

outras providências.". “À Comissão de Finanças e Orçamento, distribuindo-

se cópia aos Srs. Vereadores.”. Processo nº. 3626/19. Marcos Sergio 
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Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Dispõe sobre o acondicionamento 

correto de cacos de vidros ou outros materiais perfurocortantes no lixo 

domiciliar, 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. 3637/19. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Projeto 

de Lei que "Dispõe sobre a divulgação do cardápio da merenda escolar, a ser 

fornecida aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, no site oficial 

da Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul e demais canais e aplicativos de 

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

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3648/19. César Rogério 

Oliva. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a utilização de área pública para fins 

de publicidade ou propaganda, em contrapartida à promoção de melhorias em 

imóveis públicos, 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. 3663/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da 

Silva. Projeto de Lei que "Dispõe sobre proibição de uso de aparelhos 

eletrônicos, celulares, tablets, smartphones e congêneres por servidores 

municipais no âmbito das unidades de saúde e dá outras providências.". “Às 

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

3664/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Projeto de Lei que 

"Determina aos mercados, supermercados, hipermercados e estabelecimentos 

congêneres, a disponibilização de caixa preferencial aos consumidores que 

utilizarem sacolas retornáveis 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. 3665/19. Sueli Aparecida Nogueira 

Ferreira da Silva. Projeto de Lei que "Institui, no Calendário Oficial de Datas e 

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

sobre a Mortalidade Materna' e dá outras providências.". “Às Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3666/19. Sueli 

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

instalação de câmeras de monitoramento em Instituições de Longa 

Permanência de Idosos -ILPI-, no município de São Caetano do Sul, e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 3667/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da 

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

Município de São Caetano do Sul, a 'Semana de Conscientização sobre a 

Fibrose Cística' e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3682/19. Eduardo José 

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

do Município de São Caetano do Sul, o ‘Dia de Conscientização sobre Saúde e 
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Segurança no Trabalho’ e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça 

e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3598/19. Ubiratan 

Ribeiro Figueiredo. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a 

implantação de uma abrigo municipal para animais no município. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 3600/19. Edison Roberto Parra. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando que realize parceria com a Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP, para o fomento de 

pesquisas científicas em prol do desenvolvimento econômico e acadêmico do 

nosso município. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3602/19 e 3603/19. 

César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a implantação de uma lombofaixa, na 

rua Eldorado, altura do numeral 136, do bairro Prosperidade; e maior 

fiscalização quanto a demarcação do vallet do Senhor Boteco, situado na 

avenida Goiás, altura do numeral 645, no bairro Santo Antônio. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 3608/19 e 3609/19. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a ampliação da fiscalização e a realização de blitz para 

averiguação de motocicletas com escapamento adulterado; e a ampliação da 

fiscalização e a realização de blitz para averiguação de motocicletas com 

escapamento adulterado. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3611/19 a 

3615/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

implantação rampas de acesso para pessoas com deficiência na praça Caxambú, 

bairro Boa Vista; a revitalização da praça caxambú até a praça Darci Rossi, 

bairro Boa Vista; a implantação de mão única na rua Pan, bairro Nova Gerty; a 

poda da raiz da árvore na esquina da rua Visconde de Inhaúma com a rua 

Cavalheiro Ernesto Giuliano, ao lado da Fundação das Artes, Vila Gerty; e a 

colocação de placa de identificação na praça Darci Rossi, bairro Boa Vista. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3618/19 a 3621/19. Marcel Franco Munhoz. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: indicação ao sr. prefeito, objetivando a revitalização da 

pintura da ciclofaixa do parque linear, na avenida presidente kennedy, 

incluindo a demarcação com a metragem do percurso da pista; indicação ao sr. 

prefeito, objetivando a mudança do horário de fechamento da ubs maria corbeta 

segato, bairro prosperidade; indicação ao sr. prefeito, objetivando a 

implantação da atividade de tai chi chuan no município; e indicação ao sr. 

prefeito, objetivando a instalação de lixeiras nas proximidades do campus 

barcelona da uscs, principalmente na rua joanna angélica. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 3629/19 e 3630/19. Marcel Franco Munhoz. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 
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para o Município: a capacitação de professores e funcionários das escolas 

municipais para a inclusão de alunos com Transtorno do Espectro Autista; e a 

aquisição de placas ou adesivos com a rotina diária para ser utilizada por alunos 

com Transtorno do Espectro Autista nas escolas públicas do município. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3632/19 a 3634/19. Ubiratan Ribeiro 

Figueiredo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a urgente manutenção da tampa de galeria de 

águas pluviais, situada à rua Arlindo Marchetti, em frente ao número 179, no 

bairro Santa Maria; a urgente pintura da faixa de pedestre e sinalização de mão 

dupla na rua Major Carlos Del Prete, na altura do número 1524, no bairro 

Cerâmica; e INDICAÇÃO AO Senhor Prefeito, objetivando a urgente pintura 

da faixa de pedestre e sinalização de mão dupla na rua São Paulo, na altura do 

número 443, no bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

3635/19 e 3636/19. 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, que disponha sobre a divulgação do 

cardápio da merenda escolar das escolas municipais no site oficial da Prefeitura 

Municipal de São Caetano do Sul e demais canais/aplicativos de comunicação; 

e que realize estudos visando a instalação de redutor de velocidade (lombada) 

ou outro dispositivo que possa inibir o abuso de velocidade próximo à escola 

municipal integrada - EMI Josefina Cipre Russo, na rua Pernambuco, altura do 

número 100, Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3642/19 a 

3647/19. César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: incluir a rua 

Engenheiro Cajado de Lemos, no programa de asfaltamento da prefeitura; a 

implantação de uma lombofaixa na rua Flórida, altura do numeral 100, no 

bairro Barcelona; melhoria na iluminação pública nas proximidades das ruas 

Oriente, Flórida e Nazareth, no bairro Barcelona; a instalação de rotatória no 

cruzamento das ruas Joana Angélica e Flórida, no bairro Barcelona; reforma do 

passeio público situado em frente a residência na rua Tapajós nº 655 - 663, 

bairro Barcelona; e manutenção nas raízes das árvores plantadas na alameda 

Cassaquera entre as ruas Oriente e Taipas, no bairro Barcelona. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 3652/19 e 3653/19. Maurício Fernandes da 

Conceição. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a criação de um aplicativo para cancelamento de 

consultas pelos pacientes da rede pública de saúde do município; e o aumento 

da oferta de vagas demarcadas, no sistema de estacionamento rotativo, para 

idosos no município. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3654/19 e 

3655/19. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a isenção de 
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100% das taxas municipais aos taxistas que atuam na cidade de São Caetano 

do Sul; e a urgente instalação de semáforo na faixa de pedestre situada à rua 

Serafim Constantino, na altura do número 42, no Centro. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 3658/19. Carlos Humberto Seraphim. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando a recomposição da faixa de carga e 

descarga, localizada na rua Teodoro Sampaio, altura do nº 13, bairro Cerâmica. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3662/19. Sueli Aparecida Nogueira 

Ferreira da Silva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a 

instalação de um redutor de velocidade na rua Silvia 2258, esquina com Porto 

Calvo. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3672/19 a 3677/19. Marcel 

Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a renovação do Programa Agente 

Cidadão Senior, no município; a revitalização do auditório da Universidade 

Municipal de São Caetano do Sul (Campus Centro), priorizando a 

acessibilidade das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida; determinar 

a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas principalmente no período 

noturno, no entorno da Universidade Municipal de São Caetano do Sul - 

Campus Centro; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

estudos e tratativas visando a revitalização da sinalização horizontal viária da 

avenida Tijucussú, bairro Olímpico; a revitalização da sinalização horizontal 

viária da avenida Vital Brasil Filho, bairro Santa Paula; e determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas principalmente no período noturno, na rua 

Paraíba, nas proximidades do terreno da Eletropaulo, Centro. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 3681/19. Jander Cavalcanti de Lira. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando que proceda, em caráter de urgência, a 

manutenção das calçadas em toda extensão da rua Visconde de Inhaúma. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3683/19 a 3685/19. Eduardo José Vidoski. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: que realize estudos a fim de criar uma campanha de 

conscientização direcionada aos pais e alunos da Rede Municipal de Ensino, o 

bom convívio no trânsito na região próxima as escolas; que realize a repintura 

da faixa de travessia de pedestres localizada na rua Alegre, altura do número 

513, bairro Santa Paula; e que realize estudos a fim de permitir maior fluidez 

ao tráfego no cruzamento da rua São Paulo com a rua José Benedetti, bairro 

Santo Antônio. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3714/19. Eduardo José 

Vidoski. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando o recapeamento 

asfáltico de toda extensão da avenida Bela Vista, bairro Jardim São Caetano. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3529/19. César Rogério Oliva. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações aos proprietários da ABCEL - Assistência Funeral e Funerária, 
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pelos 23 anos de existência no mercado. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3530/19. César Rogério Oliva. Requerimento 

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

Governador do Estado de São Paulo, João Dória, pela aquisição de 40 mil 

pistolas Glock para a Polícia Militar. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3599/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações à Secretaria Municipal de Educação - SEEDUC, pela 

implantação, nas escolas da Rede Municipal de Ensino de São Caetano do Sul, 

da plataforma Google for Education. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3607/19. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. 

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

rondas ostensivas a ampliação da fiscalização e a realização de blitz para 

averiguação de motocicletas com escapamento adulterado . Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3625/19. Marcos Sergio 

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

Voto de Congratulações ao rotaryano Senhor Vitório Dal'Mas Neto. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3656/19. César Rogério 

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

Congratulações a todos os para-atletas brasileiros, pela melhor participação na 

história dos Jogos Parapan realizados em Lima 2019, com um total de 308 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3661/19. 

Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando envio de 

ofício à empresa Enel - Distribuição São Paulo - SCS, visando a poda de árvores 

entre a rua Capeberibe e a rua Tapajós, lado par, bairro Barcelona. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3668/19. Edison 

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

de Congratulações pelo 6º aniversário da ONG Mãos que Abençoam. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3669/19. Edison 

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

de Congratulações pelos 77 anos do Coral Filadélfia da Igreja Presbiteriana 

Filadélfia de São Caetano do Sul. Colocado em discussão, ninguém desejando 
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fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. 

Processo nº. 3671/19. Magali Aparecida Selva Pinto. Requerimento 

solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações à todos os 

professores de educação física, da Rede Municipal de Ensino, pelo "Dia do 

Professor de Educação Física", celebrado no dia primeiro de setembro. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3680/19. 

Magali Aparecida Selva Pinto. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações a todos os profissionais da área de Educação 

Física da Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude pelo "Dia do Professor de 

Educação Física", celebrado no dia primeiro de setembro. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3686/19. Marcel Franco Munhoz. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações ao Senhor Danilo Sigolo, novo Diretor do CIVISA Centro 

Integrado de Vigilância em Saúde, Dr. Oswaldo Cipullo. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3687/19. Marcel Franco Munhoz. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações aos voluntários e representantes do Rotary Club de São 

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

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

3688/19. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Voto de Congratulações aos voluntários e representantes do 

Sagrado Coração de Jesus em São Caetano do Sul. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 3689/19. Marcel Franco Munhoz. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações aos voluntários e representantes da Paróquia São João Batista 

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

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

nº. 3690/19. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em 

Ata e nos Anais de Voto de Congratulações aos voluntários e representantes da 

Paróquia São Caetano. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

nº. 3691/19. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em 

Ata e nos Anais de Voto de Congratulações aos voluntários e representantes da 

Paróquia Sagrada Família em São Caetano do Sul. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 3692/19. Marcel Franco Munhoz. 
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Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações aos voluntários e representantes da ONG Opção Brasil em São 

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

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

3693/19. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Voto de Congratulações aos voluntários e representantes do Lions 

Club de São Caetano do Sul. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 3694/19. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações aos voluntários e 

representantes do Lions Club de São Caetano do Sul – Santa Maria. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3695/19. Marcel Franco 

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

Congratulações aos voluntários e representantes do Lions Club de São Caetano 

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

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

3696/19. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Voto de Congratulações aos voluntários e representantes da 

Instituição Assistencial Espírita Lar Bom Repouso. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 3697/19. Marcel Franco Munhoz. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações aos voluntários e representantes da Igreja São Francisco de 

Assis de São Caetano do Sul. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 3698/19. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações aos voluntários e 

representantes do Grupo Espírita SEARA das Fraternidades. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3699/19. Marcel Franco Munhoz. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações aos voluntários e representantes do Grupo de Escoteiros de São 

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

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

3700/19. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Voto de Congratulações aos voluntários e representantes da 

Fundação de Rotarianos de São Caetano do Sul. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 3701/19. Marcel Franco Munhoz. 
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Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações aos voluntários e representantes do Coral da EMEF Senador 

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

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

Processo nº. 3702/19. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações aos voluntários e 

representantes do Conselho de Pastores de São Caetano do Sul. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3703/19. Marcel Franco Munhoz. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações aos voluntários e representantes do Conselho de Moradores do 

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

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

3704/19. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Voto de Congratulações aos voluntários e representantes do CIVE 

- Centro de Integração as Famílias e Amigos de Apoio ao Surdocego “Vitor 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3705/19. 

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

de Voto de Congratulações aos voluntários e representantes do Círculo Italiano 

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

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

nº. 3706/19. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em 

Ata e nos Anais de Voto de Congratulações aos voluntários e representantes da 

Casa da Amizade de São Caetano do Sul. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3707/19. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

voluntários e representantes da Associação Metodista de Ação Social – O 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3708/19. 

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

de Voto de Congratulações aos voluntários e representantes da Associação 

Beneficente São João de Jerusalém - Creche Oswaldo Cruz. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3709/19. Marcel Franco Munhoz. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações aos voluntários e representantes da Associação Beneficente 

Grupo de Amor à Vida - GAV. Colocado em discussão, ninguém desejando 

fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. 
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Processo nº. 3710/19. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações aos voluntários e 

representantes da Associação Beneficente e Cultural da Paróquia Nossa 

Senhora Aparecida “Creche Zilda Natel”. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3711/19. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

voluntários e representantes da APM da EE Professor Edgar Alves da Cunha. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3712/19. 

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

de Voto de Congratulações aos voluntários e representantes da APAMI - 

Associação de Proteção e Assistência a Maternidade e a Infância de São 

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

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

3713/19. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Voto de Congratulações aos voluntários e representantes da Rede 

Feminina de Combate ao Câncer de São Caetano do Sul. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3536/19. César Rogério Oliva. 

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

Saneamento Ambiental - SAESA, visando informações sobre quais empresas 

requereram os três esclarecimentos respondidos pela autarquia na concorrência 

02/2019, processo administrativo 1373/2019, que trata de contratação de 

empresa de engenharia para prestação de serviços de diagnóstico, limpeza, 

desobstrução e remoção de sedimentos do sistema de drenagem urbana. 

Colocado em discussão, faz uso da palavra o Vereador César Rogério Oliva. O 

Sr. Presidente comunica ao Plenário que, em virtude do exaurimento do tempo 

regimental destinado a esta fase, o processo fica “Pendente de Discussão e 

Votação”. Processo nº. 3631/19. César Rogério Oliva. Requerimento 

solicitando envio de ofício à Universidade Municipal de São Caetano do Sul - 

USCS, visando informações acerca do lote 04 do processo de compras 83/2018, 

com valor global de r$3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), 

firmado com GIESP – Gestão Inteligente de Educação e Saúde Pública e 

Privada Ltda. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra, 

é esta encerrada. Para encaminhar a votação, fazem uso da palavra os 

vereadores César Rogério Oliva e Jander Cavalcanti de Lira. 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”. Processo nº. 3622/19. Magali Aparecida 
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Selva Pinto. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Profundo Pesar pelo falecimento de Heráclito Duarte. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 3657/19. César Rogério Oliva. Requerimento 

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

falecimento da 3º Sargento Tais Valéria Fanasca Melloni, pertencente ao 38° 

Batalhão de Polícia Militar Metropolitano. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3659/19. Carlos Humberto Seraphim. 

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

Pesar em face do falecimento da Senhora Iara Ferreira Teixeira. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3670/19. Magali Aparecida Selva 

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

Profundo Pesar pelo falecimento de Leonildo Léo Martinez Bacanelli. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3678/19. 

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

de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do ex-Governador Alberto 

Goldman. 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, comunica ao Plenário em 

cumprimento ao disposto da Resolução nº 538, de 12 de novembro de 1965, 

fará uso da palavra, em nome do Legislativo, o Vereador Caio Eduardo Kin 

Jesus Funaki, que assume a tribuna a fim de saudar a data cívica de “7 de 

Setembro”, comemorativa à “Independência do Brasil”. E assim procedido. 

Dando continuidade à presente fase, o Sr. Presidente procede à chamada 

nominal alfabética dos Srs. Vereadores. Fazem uso da palavra o Nobre Edil: 

Anacleto Campanella Junior, César Rogério Oliva, Cícero Alves Moreira, 

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 7855/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. 2ª 

Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Altera a ementa e o art. 1º, ambos 

da Lei nº 4.134, de 6 de maio de 2003, que instituiu o ‘Dia Municipal do 

Desarmamento Infantil’ em 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 
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fazer uso da palavra, é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado 

em 2º Turno”. “Publique-se.” Item II - Processo nº 3061/18. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. 2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Altera a 

ementa e o artigo 1º da Lei nº 5.405, de 26 de abril de 2016, que institui o 

estímulo à criação da ‘Semana Municipal de Combate e Prevenção às Doenças 

Renais’, no Calendário Oficial de Datas e Eventos 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 2º Turno”. 

“Publique-se.” Item III - Processo nº 6829/17. Sueli Aparecida Nogueira 

Ferreira da Silva. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui, no 

Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município de São Caetano do Sul, a 

‘Festa do Padroeiro da Paróquia São Francisco de Assis’ 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 IV - Processo nº 6886/17. 

Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Discussão e Votação Únicas do Parecer da 

Comissão de Justiça e Redação, opinando pela inconstitucionalidade do 

Projeto de Lei que “Dispõe sobre a isenção de taxa de inscrição para pessoas 

idosas, em todas as competições esportivas realizadas no âmbito do Município 

de São Caetano do Sul e dá outras providências”. O Sr. Presidente comunica ao 

Plenário que se encontra na Mesa, pedido de arquivamento, efetuado pelo 

autor do Projeto de Lei, Vereador Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Colocado em 

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

em votação o pedido de arquivamento, fica “Aprovado”. “Arquive-se.” 

Item V - Processo nº 3098/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 1ª 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 do Futebol Amador’ 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 4475/18. 

Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Discussão e Votação Únicas do 

Parecer da Comissão de Justiça e Redação, opinando pela 

inconstitucionalidade do Projeto de Lei que “Altera a redação dos artigos 3º e 

4º da Lei nº 3.656, de 27 de março de 1998, que dispõe sobre a criação do 

Programa Ecologia e Meio Ambiente para os estudantes do ensino fundamental 

na cidade de São Caetano do Sul.”. O Sr. Presidente comunica ao Plenário que 
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se encontra na Mesa, pedido de arquivamento, efetuado pela autora do Projeto 

de Lei, Vereadora Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Colocado em 

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

em votação o pedido de arquivamento, fica “Aprovado”. “Arquive-se.” 

Item VII - Processo nº 4596/18. Mauricio Fernandes da Conceição. Discussão 

e Votação Únicas do Parecer da Comissão de Justiça e Redação, opinando pela 

inconstitucionalidade do Projeto de Lei que “Institui, no Calendário Oficial 

de Datas e Eventos do Município de São Caetano do Sul, a ‘Semana de 

Fiscalização e Conscientização sobre os Malefícios Causados à Saúde pela Má 

Aplicação da Técnica de Bioplastia’ e dá outras providências”. O Sr. Presidente 

comunica ao Plenário que se encontra na Mesa, pedido de arquivamento, 

efetuado pelo autor do Projeto de Lei, Vereador Mauricio Fernandes da 

Conceição. Colocado em discussão e ninguém desejando fazer uso da palavra, 

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

“Aprovado”. “Arquive-se.” Item VIII - Processo nº 3415/19. Caio Eduardo 

Kin Jesus Funaki. Discussão e Votação Únicas do Projeto de Decreto 

Legislativo que “Concede título de ‘Cidadão Sulsancaetanense’ ao Senhor 

Alfredo Rovella, pelos relevantes serviços 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 

17 (dezessete) votos “SIM” e 02 (dois) ausentes, fica “Aprovado”. “Publique-

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

Presidente declara, às dezenove horas e onze 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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