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ATA DA 19ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, 

REALIZADA NO PLENÁRIO DOS 

AUTONOMISTAS, AOS 20 (VINTE) DIAS 

DO MÊS DE JUNHO DO ANO DE DOIS MIL 

E DEZESSETE.  

 

Às dezessete horas e cinquenta e tres 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 18ª Sessão Ordinária 

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

Fernandes da Conceição, que procede à leitura das matérias destinadas ao 

Expediente. Processo nº. 0606/17. Prefeitura Municipal. Ofício 

encaminhando cópia do Decreto nº 11.151 de 06/06/17. “Ciente”. Processo nº. 

3886/17. Prefeitura Municipal. Ofício encaminhando cópia do decreto nº 

11.149 de 06/06/17. “Ciente”. Processo nº. 3887/17. Prefeitura Municipal. 

Ofício encaminhando cópia do decreto nº 11.148 de 02/06/17. “Ciente”. 

Processo nº. 3884/17. Prefeitura Municipal. Projeto de Lei que "cria vagas de 

empregos públicos de Auxiliar Administrativo I, Professor e Professor I, no 

Quadro de Empregos da Universidade Municipal de São Caetano do Sul - 

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

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3992/17. Prefeitura Municipal. Projeto 

de Lei que "dispõe sobre a Universidade Aberta da Terceira Idade - Unimais, 

revoga as leis nºs. 5.102 de 31 de outubro de 2012 e 5.194, de 11 de junho de 

2014 e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de 

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3883/17. Sidnei Bezerra da Silva. 

Projeto de Lei que "estabelece percentual do total de recursos da Lei 

Orçamentaria Anual a ser aplicado em publicidade e propaganda do Executivo 

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

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3889/17. Edison Roberto Parra. Projeto 

de Lei que "dispõe sobre o atendimento prioritário para pessoas com diabetes 

na rede municipal e privada de saúde do município de São Caetano do Sul e dá 

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

Orçamento”. Processo nº. 3890/17. Edison Roberto Parra. Projeto de Lei que 

"dispõe sobre a necessidade dos pais ou responsáveis por crianças ou 

adolescentes regularmente matriculados nas instituições de ensino público e 
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particular apresentar cópia de receita de medicamentos a serem ministrados no 

horário letivo e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação 

e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3891/17. Edison Roberto Parra. 

Projeto de Lei que "estabelece normas de transporte coletivo municipal e 

intermunicipal para desembarque de passageiros idosos e pessoas com 

deficiência em áreas fora dos pontos determinados e dá outras providências.". 

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

nº. 3892/17. Edison Roberto Parra. Projeto de Lei que "acrescenta os §§ 3°, 4° 

e 5° ao artigo 1º da Lei nº 4.647, de 04 de junho de 2008, que dispõe sobre a 

obrigatoriedade das empresas exigirem documentos que atestem a veracidade 

das informações para a confecção de carimbos profissionais e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 3946/17. Mesa Diretora. Projeto de resolução que 

"autoriza a antecipação da saída do expediente em 01 (uma) hora para o 

empregado público da Câmara Municipal de São Caetano do Sul, na condição 

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

e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3947/17. Mesa Diretora. Projeto 

de Lei que "altera a denominação e reclassifica os cargos de contínuo, 

constantes do Quadro de Cargos Estatutários da Câmara Municipal de São 

Caetano do Sul, na forma que especifica e dá outras providências". “Às 

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

3948/17. Mesa Diretora. Projeto de Lei que "cria a Corregedoria Geral da 

Câmara Municipal de São Caetano do Sul em sua estrutura organizacional, bem 

como empregos públicos, em comissão, para seu funcionamento e altera 

dispositivos da Lei nº 5.096, de 26 de dezembro de 2016, alterada pelas leis nºs 

5.199, de 25 de junho de 2014 e 5.491, de 29 de março de 2017.". “Às 

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

3991/17. Marcel Franco Munhoz. Projeto de Lei que "altera a redação do artigo 

2º da Lei nº 4.402, de 1 de junho de 2006, que institui a 'Semana do Meio 

Ambiente' no município de São Caetano do Sul, e dá outras providências.". “Às 

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

3902/17. Moacir Luiz Gomes Rubira. Projeto de Decreto Legislativo que 

"Concede título de 'Cidadão Sulsancaetanense' ao Senhor Capitão PM João 

Francisco Terron, pelos relevantes serviços prestados ao município.". “Às 

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

3885/17. Eduardo José Vidoski. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando a manutenção ou se necessário, a substituição da tampa do bueiro 

localizado defronte ao n° 2.970 da avenida Presidente Kennedy, confluência 
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com a rua Aparecida, bairro Boa Vista. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

3888/17. Edison Roberto Parra. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando a instalação de uma série de aparelhos de ginástica, adaptados para 

atividades de baixo impacto direcionados para a 3ª Idade, bem como a 

revitalização dos brinquedos da área infantil da praça São Caetano Di Thiene, 

bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3901/17. Marcos 

Sergio Gonçalves Fontes. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

instalar redutor de velocidade (lombada) na rua Eldorado, bairro Prosperidade. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3908/17 a 3920/17. Moacir Luiz Gomes 

Rubira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

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

intensivas notadamente nos períodos vespertinos e noturno, nas imediações da 

rua Collygni, bairro Fundação; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas notadamente nos períodos vespertinos e noturno, nas imediações da 

rua Ceará, bairro Fundação; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas notadamente nos períodos vespertinos e noturno, nas imediações da 

rua Bueno de Andrade, bairro Fundação; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas notadamente nos períodos vespertinos e noturno, nas 

imediações da rua Bento Vellanes Regis, bairro Fundação; a retirada de um 

carro abandonado e a notificação do proprietário, que está na rua Luís 

D'Agostini, com a rua Herculano de Freitas, bairro Fundação; a retirada de um 

carro abandonado e a notificação do proprietário, que está na rua Votorantim, 

600, bairro Barcelona; a retirada de árvore da rua Xingú, 41, bairro Santa 

Maria; o recapeamento asfáltico do leito carroçável na rua Xingú, 41, bairro 

Santa Maria; as podas das copas das árvores da praça José Rosendo dos Santos, 

localizada na rua Xingú, 22, bairro Santa Maria; a manutenção da valeta no 

cruzamento da rua São Jorge com a rua José de Alencar, bairro Santo Antônio; 

a demarcação de faixa de carga e descarga coletiva, na rua Alegre, n.º 723 e 

729, bairro Santa Paula; em conjunto com a Eletropaulo, realizem a poda da 

árvore da rua Floriano Peixoto, 59, bairro Santa Paula; e a retirada 2 vasos 

enormes, na avenida Dr. Augusto de Toledo, números 196 e 198, bairro Santa 

Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3923/17 a 3925/17. Francisco de 

Macedo Bento. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: entrega de uniformes com urgência 

em toda a Rede Municipal de Ensino; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas no bairro Prosperidade; e determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas no bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 3926/17 a 3935/17. Anacleto Campanella Junior. Indicações ao 
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Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas 

imediações da rua Antônio Galo, bairro Barcelona; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas nas imediações da rua Mariano Pamplona, bairro 

Fundação; a repintura e o conserto das rampas de acessibilidade para pessoas 

com deficiência ou mobilidade reduzida, na rua Rio Grande do Sul, altura do 

número 460, Centro; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

nas imediações da rua Domingos Graciute Neto, bairro Santa Maria; que seja 

efetuado o conserto e a repintura das rampas de acessibilidade para pessoas 

com deficiência ou mobilidade reduzida, na rua Emílio Rossi, 142, bairro 

Barcelona; que seja realizada a repintura da sinalização horizontal de trânsito 

"pare", no cruzamento das ruas Espírito Santo e Engenheiro Rebouças, bairro 

Cerâmica; que seja efetuada a repintura da sinalização horizontal de trânsito 

"devagar, área escolar", defronte a EMEI Luiz José Giorgetti, na rua Ivaí, 65, 

Santa Maria; que seja efetuada a repintura da sinalização horizontal de trânsito 

"devagar, área escolar" defronte a Fundação Municipal Anne Sullivan, na 

alameda Conde de Porto Alegre, 820, bairro Santa Maria; que seja efetuada a 

demarcação da sinalização horizontal de trânsito "Devagar, Área Escolar" 

defronte a EMEF Oswaldo Samuel Massei, na rua Giovani Perucchi, 190, 

bairro Oswaldo Cruz; e que seja efetuada a repintura da sinalização horizontal 

de trânsito "Devagar, Área Escolar" defronte a EE Profª Joana Motta, na rua 

Engenheiro Rebouças, bairro Cerâmica. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

3939/17 e 3940/17. Marcel Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: determinar 

a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da avenida 

Presidente Kennedy, bairro Boa Vista; e determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas nas imediações da rua Santo André, bairro Boa Vista. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 3942/17. Jander Cavalcanti de Lira. Indicação 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando implantar um serviço de atendimento 

aberto 24 horas ao munícipe, com suporte de fiscalização para informação, 

autuação e operacional de serviço de remoção de veículos. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 3977/17. Edison Roberto Parra. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando para que envie uma equipe de campo para a 

realização da instalação de uma lombofaixa ou radar fixo para a contenção de 

velocidade na rua Boa Vista, com rua Giuseppe Braido, próximo a escola 

estadual Padre Alexandre Grigoli, bairro Boa Vista. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 3978/17 e 3979/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 
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para o Município: o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre 

institui a utilização de sistema de identificação biométrica nas entradas e de 

sistema de monitoramento por imagem em toda a área de uso comum do estádio 

municipal Anacleto Camapanella, nos dias de jogos de futebol, e dá outras 

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

estudos para conveniar-se com a empresa Startup Sorocabana Time do Sangue 

e à Associação Beneficente de Coleta de Sangue (Colsan), para instalação do 

aplicativo para smartphones que torna a doação de sangue mais acessível à 

população. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3899/17. Eduardo José 

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

Congratulações ao Secretario Municipal de Desenvolvimento Econômico e 

Relações de Trabalho, Professor Doutor Silvio Augusto Minciotti, pelo 

empenho que resultou na instalação da empresa Euroimmun - Laboratório de 

medicina diagnóstica, em nossa cidade. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3903/17. Moacir Luiz Gomes Rubira. 

Requerimento solicitando envio de ofício a empresa CPTM - Sede, visando 

proceder limpeza no terreno ao lado do n.º 235, da rua Felipe Camarão, 235, 

entre as estações Utinga e São Caetano, bairro Barcelona. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3904/17. Moacir Luiz Gomes 

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

visando rondas ostensivas notadamente nos períodos vespertinos e noturno, nas 

imediações da rua Collygni, bairro Fundação. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3905/17. Moacir Luiz Gomes Rubira. 

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

rondas ostensivas notadamente nos períodos vespertinos e noturno, nas 

imediações da rua Ceará, bairro Fundação. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3906/17. Moacir Luiz Gomes Rubira. 

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

rondas ostensivas notadamente nos períodos vespertinos e noturno, nas 

imediações da rua Bueno de Andrade, bairro Fundação. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3907/17. Moacir Luiz Gomes 

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

visando rondas ostensivas notadamente nos períodos vespertinos e noturno, nas 
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imediações da rua Bento Vellanes Regis, bairro Fundação. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3921/17. Francisco de Macedo 

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

visando rondas ostensivas no bairro Santa Maria. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 3922/17. Francisco de Macedo Bento. 

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

rondas ostensivas no bairro Prosperidade. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3937/17. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

nas imediações da avenida Presidente Kennedy, bairro Boa Vista. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3938/17. Marcel Franco Munhoz. 

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

rondas ostensivas nas imediações da rua Santo André, bairro Boa Vista. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3944/17. 

Jander Cavalcanti de Lira. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações pela comemoração dos 50 anos de 

nascimento da Renovação Carismática Católica. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 3950/17. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. 

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

rondas ostensivas nas seguintes vias: Mauá, Capivari, João Batista Negro, Ana 

Maria martoreli e da Eternidade, bairro Mauá. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 3975/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes e 

Daniel Fernandes Barbosa. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, 

visando que apresente ao Poder Executivo Municipal de São Caetano do Sul o 

projeto JEPP - Jovens Empreendedores - Primeiros Passos. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3976/17. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício ao Forum da 

Comarca de São Caetano do Sul, visando solicitar ao Cartório de Registro Civil 

da Comarca e Cidade de São Caetano do Sul que faculte, aos pais ou 
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responsável pelo registro do nascituro, a distribuição gratuita de exemplares do 

Estatuto da Criança e do Adolescente. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3980/17. Maurício Fernandes da Conceição. 

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

rondas ostensivas a realização de policiamento ostensivo com rondas em toda 

as extensão do quadrilátero que compreende as ruas Guaporé, Madeira, Tibagi 

e alameda São Caetano, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3983/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Requerimento solicitando envio de ofício a empresa VIPE - Viação Padre 

Eustáquio, visando criar o programa "Parada Legal", destinado a incentivar 

medidas de segurança aos usuários de transporte público coletivo por ônibus 

no município de São Caetano do Sul. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3984/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Governador do Estado de São 

Paulo, visando a carreta móvel do programa via rápida emprego em São 

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

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

3987/17. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício à 

3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas nas imediações da alameda 

São Caetano, bairro Barcelona. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 3988/17. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio 

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

rua Solimões, bairro Barcelona. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 3936/17. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando 

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

Senhora Rita de Cassia Nespoli de Souza. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3941/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. 

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

Pesar pelo falecimento do Senhor Lélio Marcos Luzes Sarcedo. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3943/17. Jander Cavalcanti de 

Lira. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 
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Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor Nelson José Carlos da Silva. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3949/17. 

Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando inserção 

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

Alecksandro Ferreira da Silva. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 3952/17. Carlos Humberto Seraphim. Requerimento solicitando 

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

Senhor Milton José Pereira. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 3986/17. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando 

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

Senhora Eunice de Souza Dias. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

O Senhor Presidente solicita que seja ofertado um minuto de silêncio em 

memória de: Rita de Cassia Nespoli de Souza, Lélio Marcos Luzes Sarcedo, 

Nelson José Carlos da Silva, Alecksandro Ferreira da Silva, Milton José Pereira 

e Eunice de Souza Dias. 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 os Nobres 

Edis: Anacleto Campanella Júnior, Daniel Fernandes Barbosa, Jander 

Cavalcanti de Lira e Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Ninguém mais 

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

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

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

Item I - Processo nº 2902/14. Fabio Soares de Oliveira. 2ª 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 da Padroeira Nossa Senhora da 

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

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

a critério do Plenário. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

da palavra, é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado em 2º 

Turno”. “Publique-se”. Item II - Processo nº 2548/17. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. 2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Inclui no 

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

‘2017 – Ano em comemoração do Jubileu de 300 anos de bênçãos de Nossa 

Senhora Aparecida’ e dá outras providências”. Parecer da Comissão de Justiça 
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e Redação, favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, 

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

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

“Publique-se”.  Para declarar voto, usa da palavra o autor, Edil Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Item III - Processo nº 2675/17. Jander Cavalcanti de Lira. 

2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui no Calendário Oficial 

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

Fotografia 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”. Para declarar voto, usa da palavra o autor, Edil Jander 

Cavalcanti de Lira. Item IV - Processo nº 6675/14. Jorge Martins Salgado. 1ª 

Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui o estímulo à 

disponibilização de carteiras adaptadas aos estudantes com deficiência ou 

mobilidade reduzida nos estabelecimentos de ensino, público e privado, do 

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

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

Comissão de Finanças e Orçamento, contrário. Colocado em discussão, 

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

o parecer contrário, fica “Aprovado” o parecer contrário, com voto contrário 

do Edil César Rogério Oliva. Para declarar seus votos, usam da palavra os 

Vereadores: Sidnei Bezerra da Silva, Edison Roberto Parra, César Rogério 

Oliva, Daniel Fernandes Barbosa e Anacleto Campanella Júnior. Item V - 

Processo nº 3077/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. 1ª Discussão e Votação do 

Projeto de Lei que “Dispõe sobre a proibição de comercialização de produtos e 

alimentos de qualquer natureza, perecíveis ou não, em faixas de pedestres, 

semáforos ou em qualquer outra parte do leito carroçável, 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, 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 dezoito horas e quarenta e sete minutos, encerrada a 

presente Sessão e convoca os integrantes de ambas as comissões para se 

reunirem na próxima quinta-feira (22) às 9 (nove) horas e convoca a todos os 

Vereadores para a Sessão Extraordinária com início às 10 (dez) horas. Para 
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constar é lavrada esta Ata, que lida e achada conforme, será assinada pelos Srs. 

Presidente e o Primeiro Secretário. ...................................................................... 

 

ECLERSON PIO MIELO 

PRESIDENTE 
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