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ATA DA 23ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, 

REALIZADA NO PLENÁRIO DOS 

AUTONOMISTAS, AOS 15 (QUINZE) DIAS 

DO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE DOIS 

MIL E DEZESSETE. 

 

 

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

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

Mielo, assume a Presidência e declara aberta a Sessão. A Ata da 22ª Sessão 

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

ao 1º Secretário, Vereador Maurício Fernandes da Conceição, que procede à 

leitura das matérias destinadas ao Expediente. Processo nº. 0606/17. 

Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor Prefeito Municipal, encaminhando 

cópia do Decreto nº 11.175, de 02/08/17. “Ciente”. Processo nº. 4742/17. 

Eduardo José Vidoski. Projeto de Lei que "Altera a redação da ementa e do 

artigo 1º da Lei nº 4.954, de 26 de novembro de 2010, que institui no 

município de São Caetano do Sul, a 'Semana Municipal de Ciência e 

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

e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 4791/17. Marcel Franco Munhoz. 

Projeto de Lei que "Altera a redação do parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 

4.797, de 1 de setembro de 2009, que institui no Calendário Oficial de Datas 

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

Prevenção Contra a Pichação de Bens Públicos ou Particulares' e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 4793/17. Jander Cavalcanti de Lira. Projeto de Lei 

que "dispõe sobre o reconhecimento da prática da capoeira como expressão 

cultural e esportiva, de caráter educacional, bem com a Constituição de 

parcerias para o seu ensino nas escolas municipais e dá outras providências.". 

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

Processo nº. 4817/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Projeto de Lei que 

"Determina o pagamento de multa aos atos de crueldade e maus tratos 

cometidos contra animais, no município de São Caetano do Sul e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 4818/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Projeto de 
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Lei que "Institui, no Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município de 

São Caetano do Sul, a ‘Campanha Abril de Olhos Abertos' e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 4877/17. Ricardo Andrejuk e outros. Projeto de 

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

São Caetano do Sul, o 'dia do nascituro' e da outras providências.". “Às 

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

nº. 4759/17. Eclerson Pio Mielo. Projeto de Decreto Legislativo que "concede 

título de 'Cidadão Emérito' ao Senhor Nairo Ferreira de Souza, pelos 

relevantes serviços prestados ao município.". “Às Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processos nºs. 4736/17 e 4737/17. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: instituir o 'banco de 

leite materno' no município de São Caetano do Sul; e que seja firmado 

convênio ou parceria público privada com empresa responsável pelas 

máquinas de livros, tendo como objetivo sua instalação nas escolas públicas 

municipais e nos parques da cidade. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

4739/17 a 4741/17. Ricardo Andrejuk. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: que o 

município faça um convênio com o governo do estado de São Paulo para a 

instalação de um polo da UNIVESP (Universidade Virtual do Estado de São 

Paulo), uma universidade com cursos EAD gratuitos, na USCS; a reforma da 

calçada próxima ao SENAI, na rua Rio Grande do Sul, altura do número 420, 

bairro Santo Antônio; e a reforma da calçada na altura do número 420, rua 

Flórida, bairro Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4743/17 a 

4749/17. César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a apuração de 

eventual falha diária na prestação de serviços de venda de talões para o 

estacionamento rotativo nos arredores do Hospital Municipal de Emergências 

Albert Sabin; a implantação da "Operação Noite Tranquila" tal qual a 

deflagrada no município de São Bernardo do Campo, por meio de força tarefa 

conjunta entre GCM, Secretaria de Serviços Urbanos, Secretaria de Obras, 

Secretaria de Mobilidade Urbana, vigilância sanitária, PROCON, dentre 

outras repartições; a limpeza do sistema de ar condicionado do teatro Paulo 

Machado de Carvalho; a instalação de equipamentos de ginástica distribuídos 

pelo bairro Olímpico; a remoção dos dois veículos abandonados na rua José 

Paolone, altura do número 156, bairro Santa Paula; a promoção de campanha 

municipal de divulgação da importância e simplicidade de se registrar o 
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boletim de ocorrência eletrônico pela internet; e a instalação de sinais 

semafóricos na avenida Presidente Kennedy, altura do número 2339, bairro 

Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 4752/17. Sueli Aparecida 

Nogueira Ferreira da Silva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando reforma da calçada quebrada e retirada do cimento ao redor das 

árvores no seguinte local: rua José Paolone, 181, bairro Santa Paula. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4755/17 a 4757/17. Eduardo José Vidoski. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a realização de palestras e demais ações, voltadas a 

conscientização dos funcionários acerca dos riscos ergonômicos e sua 

prevenção, no ambiente de trabalho, podendo ser realizadas em parceria com 

a Associação Comercial e Industrial de São Caetano do Sul; intensificar a 

"Campanha Permanente de Conscientização e Incentivo à Doação de Órgãos, 

Tecidos e Medula", instituída pela nº Lei 4.640, de 20 de maio de 2008, 

alterada pela Lei nº 5.233, de 23 de outubro de 2014; e instituir programa 

cultural domiciliar, destinado às pessoas que passam o dia em suas 

residências, seja por dificuldades de locomoção ou demais situações, 

avaliadas em cada caso concreto. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

4758/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando 

sobre a criação, logística e implantação da máquina reversa para coleta 

seletiva de lixo reciclável no município de São Caetano do Sul. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 4760/17 a 4762/17. Anacleto Campanella Junior. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a instalação de uma base da Guarda Civil Municipal, GCM, 

na praça Ivanhoé Espósito, localizada na rua Luiz Cláudio Capovilla Filho, 

290, bairro São José; a instalação de um farol de pedestres na rua Luiz Cláudio 

Capovilla Filho, 250, bairro São José; e a realização da reforma da calçada na 

rua Espírito Santo, 605, bairro Santo Antônio. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 4763/17 e 4764/17. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: providências no sentido de realizar a manutenção e 

melhorias na quadra esportiva do parque Santa Maria (Guaiamú), rua General 

Humberto de Alencar Castelo Branco, 501, bairro Santa Maria; e a instalação 

de um redutor de velocidade (lombada) ou outro dispositivo que possa inibir 

o abuso de velocidade na rua Oswaldo Cruz, altura do nº 1948, antes do 

cruzamento com a rua Bom Pastor, bairro Oswaldo Cruz. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 4765/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicação 
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ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a imediata avaliação e dentro do 

cronograma preestabelecido a remoção de árvore localizada na alameda 

Cassaquera, altura do nº 68, bairro Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 4766/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando instalação de uma lombada eletrônica na rua 

Nelly Pellegrino, entre a rua Giácomo Dalcin e rua Okinawa, bairro Nova 

Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4767/17 a 4769/17. César 

Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: coibir o estacionamento irregular de 

veículos nas vagas de embarque e desembarque junto ao Hospital Municipal 

de Emergências Albert Sabin, na rua Aurélia, 101, bairro Santa Paula; a 

instalação de lombada na rua Lourdes, altura do n. 313, bairro Nova Gerty; e 

a instalação de lixeiras em toda extensão da rua Santa Catarina, Centro. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4770/17 a 4777/17. Sueli Aparecida 

Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o recapeamento 

asfáltico do leito carroçável da rua Padre Manoel da Nóbrega, bairro São José; 

o recapeamento asfáltico do leite carroçável da rua Washington Luís, bairro 

São José; o recapeamento asfáltico da rua José de Franca Dias, bairro São 

José; a reforma na calçada do posto Ipiranga localizada na avenida Goiás, 

Centro; a criação da "política municipal de arborização urbana", em São 

Caetano do Sul; estudos criteriosos para a realização de "mutirão 

odontológico"; a instalação de banheiro público para frequentadores da 

avenida Presidente Kennedy; e a revitalização do parque municipal José Alves 

dos Reis (Bosque do Povo). “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4778/17 a 

4780/17. Anacleto Campanella Junior. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o 

nivelamento asfáltico na rua das Mangueiras, no trecho entre os números 500 

e 533, bairro Cerâmica; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas especialmente, no período noturno, na rua Ceará, bairro Fundação; 

e reforma da calçada na avenida Guido Aliberti, 2355, bairro São José. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4785/17 a 4790/17. Marcel Franco 

Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: junto a secretaria de segurança pública do 

governo do estado de São Paulo com vistas a implantação do detecta - sistema 

de monitoramento inteligente no município de São Caetano do Sul, como 

instrumento de combate à criminalidade e prevenção de crimes; a manutenção 

e reforma do Centro Educacional de Convivência João Nicolau Braido 
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(terceira idade), situado na rua Humberto de Campos, 600, bairro São José; 

obras de melhoria no escoamento das águas pluviais, notadamente na rua 

Olavo Bilac, bairro Santo Antônio; a construção de uma escola municipal, no 

local onde estava localizado o nucame, na rua Engenheiro Armando de Arruda 

Pereira, 721, bairro Cerâmica; a construção de mais salas de aula na Rede 

Municipal de Ensino, em especial, no bairro Fundação; e a construção de mais 

salas de aula na Rede Municipal de Ensino, em especial, no Centro. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 4792/17. Jander Cavalcanti de Lira. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando maior agilidade no 

processo de licitação para contratação do novo convênio médico do 

funcionalismo público da prefeitura de São Caetano do Sul. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 4796/17 a 4814/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a construção de um novo Centro Integrado de Saúde e 

Educação da Terceira Idade, no bairro Fundação; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas preferencialmente, rondas escolares, EMEF 

Prof. Olyntho Voltarelli Filho, bairro Nova Gerty; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas preferencialmente, rondas escolares, nas 

imediações da EMEF Senador Fláquer, bairro Fundação; determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas preferencialmente, rondas escolares, nas 

imediações da EMI Alice Pina Bernardes, no bairro Fundação; determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas preferencialmente, rondas 

escolares, nas imediações da EMI Ângela Massei, no bairro Cerâmica; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas preferencialmente, 

rondas escolares, nas imediações da EMI Antonia Capovilla Tortorello, no 

bairro Olímpico; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

preferencialmente, rondas escolares, nas imediações da EMI Candinha Massei 

Fedato, no bairro Cerâmica; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas preferencialmente, rondas escolares, nas imediações da EMI 

Claudio Musumeci, no bairro Cerâmica; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas preferencialmente, rondas escolares, nas 

imediações da EMI Fernando Pessoa, no bairro Barcelona; determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas preferencialmente, rondas 

escolares, nas imediações da EMI Gastão Vidigal Neto, no bairro 

Prosperidade; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

preferencialmente, rondas escolares, nas imediações da EMI Josefa da Cunha 

Leite, no bairro Olímpico; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas preferencialmente, rondas escolares, nas imediações da EMI 
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Josefina Cipre Russo, no Centro; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas preferencialmente, rondas escolares, nas imediações da EMEF Luiz 

Olinto Tortorello, no bairro Cerâmica; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas preferencialmente, rondas escolares, nas imediações da EMI 

Marily Chinaglia Bonaparte, no bairro Santa Maria; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas preferencialmente, rondas escolares, nas 

imediações da EMI Matheus Constantino, no bairro Oswaldo Cruz; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas preferencialmente, 

rondas escolares, nas imediações da EMI Thereza Coan Fiorotti, no bairro São 

José; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

preferencialmente, rondas escolares, nas imediações EMI Alfredo Rodrigues, 

no bairro Jardim São Caetano; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas preferencialmente, rondas escolares, nas imediações da EMI Maria 

Simonetti Thomé, no bairro Cerâmica; e determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas preferencialmente, rondas escolares, nas imediações da EMI 

Maria D'Agostini, no bairro Mauá. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

4816/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas preferencialmente, rondas escolares, nas imediações da EMEF 

silvio romero, no bairro Oswaldo Cruz. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

4819/17 e 4820/17. Edison Roberto Parra. Indicações ao Senhor Prefeito 

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

Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre a prioridade do atendimento, 

nas Unidades Básica de Saúde (UBSs), a todos os acompanhantes, com menos 

de 60 (sessenta) anos de idade e que tenham sob sua responsabilidade pessoa 

com deficiência; e a reforma a via de passeio da rua Paraguassu, 408, em 

frente a entrada do parque Cidade das Crianças, bairro Olímpico. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 4734/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Requerimento solicitando envio de ofício à APAS (Associação Paulista de 

Supermercados) - Regional ABC, visando a realização de campanha junto aos 

supermercados e hipermercados ativados em São Caetano do Sul / SP, para 

fazer constar nas sacolinhas plásticas o seguinte aviso: "Embalagem 

produzida com resina plástica oxibiodegradável. Não pode ser enterrada.". 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4735/17. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício a 

empresa CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, visando a 

instalação de máquinas de livros na estação ferroviária de São Caetano do Sul 
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com preços acessíveis à disposição dos usuários, nos mesmos moldes das 

estações do metrô paulistano. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado”. Processo nº. 4750/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da 

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

Congratulações ao Delegado Eduardo Castanheira, titular da Delegacia Sede 

de São Caetano do Sul, pelo reconhecimento na categoria de vice-líder em 

produtividade policial no DEMACRO. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 4751/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da 

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

Congratulações à Banda Marcial Yolanda Ascêncio pela belíssima 

apresentação na edição do "Bairro a Bairro" no bairro Fundação, realizada no 

dia 29 de julho. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 4753/17. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em 

Ata e nos Anais de Voto de Congratulações à delegacia sede e aos policiais 

civis do município de São Caetano do Sul pela pontuação alcançada, no mês 

junho, que resultou na segunda colocação por produtividade na região do 

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

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

4781/17. Anacleto Campanella Junior. Requerimento solicitando envio de 

ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas, principalmente, no 

período noturno, na rua Ceará, bairro Fundação. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4783/17. Sueli Aparecida Nogueira 

Ferreira da Silva. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de 

Voto de Congratulações ao Diário do Grande ABC e a todos os envolvidos 

pelos relevantes serviços prestados com o projeto "diário do Grande ABC nos 

bairros", em São Caetano do Sul. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado”. Processo nº. 4784/17. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

solicitando envio de ofício à Secretaria Estadual de Segurança Pública, 

visando a implantação do Detecta - Sistema de Monitoramento Inteligente do 

Governo do Estado de São Paulo 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. 4794/17. 

Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª 
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Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas nas escolas Joana Motta, Luiz 

Olinto Tortorello, EMI Ângela Massei, EMI Candinha Massei Fedato, EMI 

Claudio Musumeci, EMI Maria Simonetti Thomé e EMEI Orlando Moretto, 

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

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

nº. 4795/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando envio de 

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

rondas escolares, nas imediações das escolas Idalina Macedo Costa Sodré, 28 

de Julho, EMI Fernando Pessoa, Creche Zilda Natel e EMEI Fortunato Ricci, 

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

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

nº. 4821/17. Moacir Luiz Gomes Rubira. Requerimento solicitando envio de 

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

motocicletas, na praça da Riqueza, bairro Prosperidade. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4822/17. Moacir Luiz Gomes 

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

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas, na avenida 

Prosperidade, bairro Prosperidade. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 4823/17. Moacir Luiz Gomes Rubira. 

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

rondas ostensivas com apoio de motocicletas, na rua das Pérolas, bairro 

Prosperidade. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 4824/17. Moacir Luiz Gomes Rubira. Requerimento solicitando envio de 

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

motocicletas, na rua do Coral, bairro Prosperidade. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4840/17. Eduardo José Vidoski. 

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

rondas ostensivas, especialmente nos horários das 07h00 às 09h00 e 17h00 às 

20h00, na rua Henrica Grigoletto Rizzo e adjacências, bairro Olímpico. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4876/17. 

Ricardo Andrejuk e outros. Requerimento solicitando determinar a 

Constituição da comissão parlamentar em defesa da vida e da família, com 

duração até o dia 31 de dezembro de 2020. Colocado em discussão, ninguém 
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desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Para encaminhar a votação, 

faz uso da palavra o autor, o Vereador Ricardo Andrejuk. Colocado em 

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4782/17. Sueli Aparecida Nogueira 

Ferreira da Silva. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de 

Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor Sergio Aparecido 

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

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

4845/17. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em Ata 

e nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento da Senhora Ruth 

Garcia Rodrigues de Lima. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 4846/17. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando 

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

Senhor José Gilson de Oliveira. 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 dos senhores Sergio Aparecido Pregnaca, José Gilson de 

Oliveira e Ruth Garcia Rodrigues de Lima. 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 Junior, Cesar Rogério 

Oliva, Daniel Fernandes Barbosa, Edison Roberto Parra, Jander Cavalcanti de 

Lira e Ricardo Andrejuk. Esgotado o tempo regimental da 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. O Presidente suspende a sessão. Reaberta a sessão, o 1º Secretário, 

Vereador Maurício Fernandes da Conceição, prossede à leitura das matérias 

da Ordem do Dia. Item I - Processo nº 4483/17. Prefeitura Municipal. 1ª 

Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Autoriza a extinção da Fundação 

Municipal da Saúde – FUMUSA 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 

os vereadores: Edison Roberto Parra, Jander Cavalcanti de Lira e Cesar 

Rogerio Oliva. Colocado em votação, fica “Aprovado em 1º Turno”. Item 

II - Processo nº 4484/17. Prefeitura Municipal. 1ª Discussão e Votação do 

Projeto de Lei que “Dispõe sobre a reorganização da estrutura administrativa 

da Prefeitura de São Caetano do Sul, criação e transformação de cargos 
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comissionados, extinção de empregos públicos 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 Jander Cavalcanti de Lira, que pede vistas por 

3 (três) sessões. Colocado em votação, fica “Rejeitado o pedido de vistas 

por 3 (três) sessões, com votos favoráveis dos vereadores Cesar Rogério 

Oliva, Francisco de Macedo Bento e Jander Cavalcanti de Lira”. Para 

encaminhar a votação, faz uso da palavra os vereadores Anacleto Campanella 

Junior e Cesar Rogério Oliva. Colocado em votação, o Projeto de Lei fica 

“Aprovado em 1º Turno, com votos contrários dos vereadores Francisco 

de Macedo Bento e Jander Cavalcanti de Lira”. Item III - Processo nº 

4485/17. Prefeitura Municipal. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que 

“Altera a Lei nº 5.354, de 14 de outubro de 2015, que dispõe sobre a estrutura 

administrativa e organizacional do Departamento de Água e Esgoto 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, faz uso da palavra o vereador Edil Jander 

Cavalcanti de Lira, que pede vistas por 3 (três) sessões. Colocado em 

votação, fica “Rejeitado o pedido de vistas por 3 (três) sessões, com votos 

favoráveis dos vereadores Cesar Rogério Oliva, Francisco de Macedo 

Bento e Jander Cavalcanti de Lira”. Ninguém desejando fazer uso da 

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

Turno, com votos contrários dos vereadores Francisco de Macedo Bento 

e Jander Cavalcanti de Lira”. Item IV - Processo nº 4486/17. Prefeitura 

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

‘Programa Agente Cidadão Sênior’, revoga a Lei nº 4.548, de 27 de setembro 

de 2007, os artigos 25 a 36 da Lei nº 5.184, de 7 de maio de 2014 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”. Para declarar voto, faz uso da 

palavra o Vereador Daniel Fernandes Barbosa. Item V - Processo nº 4487/17. 

Mesa Diretora. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Dispõe sobre a 

criação de empregos públicos e vagas no ‘Quadro de Empregos Permanentes 

da Câmara Municipal de São Caetano do Sul’; altera os Anexos VII e X da 

Lei nº 5.096, de 26 de setembro de 2012; altera a redação do artigo 4º da Lei 

nº 5.170, de 19 de março de 2014 e dá outras providências”. Parecer da 
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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 dezenove horas e nove minutos, encerrada a presente 

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

Presença para o início da 13ª Sessão Extraordinária que será realizada 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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