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ATA DA 32ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 2ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE SÃO CAETANO DO SUL, REALIZADA 

NO PLENÁRIO DOS AUTONOMISTAS, 

AOS TRINTA DIAS DO MÊS DE OUTUBRO 

DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO. 

 

 

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

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

assume a Presidência e declara aberta a Sessão. A Ata da 31ª 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. 0651/18. Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor 

Prefeito municipal, encaminhando cópia do decreto nº 11.344, de 19/10/18. 

“Ciente”. Processo nº. 1121/18. Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor 

Prefeito municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 11.343, de 11/10/18. 

“Ciente”. Processo nº. 5554/18. Prefeitura Municipal. Projeto de Lei que 

"Estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2019". “À 

Comissão de Finanças e Orçamento, distribuindo-se cópia aos Srs. 

Vereadores.”. Processo nº. 5572/18. Prefeitura Municipal. Projeto de Lei que 

"Altera a denominação de um trecho da atual rua João Pessoa, constante do 

anexo da Lei Municipal nº 1.348, de 29 de março de 1965, passando a 

denominar rua Samuel Klein conforme descreve". “Às Comissões de Justiça 

e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 5569/18. Edison 

Roberto Parra. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a introdução de texto 

explicativo, nos carnês de IPTU do município de São Caetano do Sul, sobre os 

direitos à isenção total ou parcial desse imposto e dá outras providências". “Às 

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

5570/18. Edison Roberto Parra. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a proibição 

da suspensão do fornecimento de água nos imóveis onde residam pessoas 

acamadas e as acometidas por enfermidade terminal ou transitória e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 5583/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto 

de Lei que institui, a obrigatoriedade de afixação de aviso sobre o direito de 

gratuidade do registro civil de nascimento e do assento de óbito, bem como da 

primeira certidão respectiva, nos cemitérios, cartórios e nas unidades de saúde 

públicas e privadas do âmbito do município de São Caetano do Sul e dá outras 

providências". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e 
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Orçamento”. Processo nº. 5584/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto 

de Lei que "Altera a redação da ementa e do artigo 1º da Lei nº 2.349, de 13 de 

agosto de 1976, que institui o 'Dia do Lions Clube' no município". “Às 

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

5585/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a 

possibilidade de o condutor de veículo automotor solicitar, na página eletrônica 

da Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul, a conversão de multa em 

advertência nos casos que especifica e dá outras providências". “Às Comissões 

de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processos nºs. 5520/18 

a 5523/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicações ao Senhor Prefeito 

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

Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre "Saber Direito" que contempla 

a parceria entre as faculdades e universidades do ensino público e privado para 

a realização de aulas expositivas sobre: Constituição Federal, Direitos 

Humanos, áreas de atuação do Direito Público/Privado, aos alunos da rede 

pública municipal; o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre 

assistência jurídica integral e gratuita aos integrantes da Guarda Civil 

Municipal que, no exercício de suas funções ou em razão delas, se envolvem 

ou sejam aplicados em casos que demandem tutela jurídica; a instalação de 

faixa elevada pintada com cor vermelha ou outra cor de destaque para travessia 

de pedestre e/ou lombada eletrônica na rua Tapajós com alameda Cassaquera, 

bairro Barcelona; e criar o programa "Qualidade de vida da mulher durante o 

climatério". “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 5524/18. Daniel Fernandes 

Barbosa. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a adequação do 

sistema de vazão das águas pluviais das ruas Rio Grande do Sul, Baraldi e Santa 

Catarina. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 5528/18. Marcel Franco 

Munhoz. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando à inscrição dos 

números inicial e final da quadra em cada placa de rua do município. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5529/18 a 5540/18. César Rogério Oliva. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a instalação de vaga de "carga e descarga" na altura do 

numeral 548 da rua Amazonas, Centro; medidas para prevenção de acidentes 

de trânsito e redução de velocidade de veículos nas proximidades da altura do 

numeral 220 da avenida Teresa Campanella, bairro Boa Vista; a revitalização 

e reforma dos muros e teto da rampa de acesso à galeria subterrânea da avenida 

Conde Francisco Matarazzo, Centro, que une este com o bairro Fundação; os 

procedimentos necessários objetivando a contenção de pombos na área da 

enfermaria do parque Espaço Verde Chico Mendes; a substituição das tabelas 

quebradas das quadras de basquete do parque Espaço Verde Chico Mendes; as 

providências necessárias à eliminação da poça d'água que se forma na guia da 
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faixa de pedestres em frente a EMEI Luiz José Giorgetti, sito à rua Graça 

Aranha, 83, bairro Fundação; as providências necessárias objetivando a 

contenção de poças de água nos locais de instalação dos brinquedos em parques 

e praças públicas, sugerindo sejam estes instalados em cima de pequenos 

"morros" de terra; a retirada de entulho jogado no bueiro localizado na esquina 

da rua São Bernardo com a rua João Molinari, bairro Boa Vista; a instalação de 

semáforo para pedestres no sentido bairro-centro da avenida Goiás (esquina 

com a rua Amazonas); a instalação de semáforo para pedestres na altura dos 

numerais 601 e 596 da avenida Conde Francisco Matarazzo, bairro Fundação; 

a instalação de sinalização semafórica para veículos e pedestres no cruzamento 

entre a rua Heloísa Pamplona e a rua Herculano de Freitas, bairro Fundação; e 

a instalação de equipamentos de ginástica e brinquedos em toda extensão do 

terreno localizado no final da avenida Presidente Kennedy, altura do numeral 

3700, até a rua Boa Vista (atrás dos terrenos das casas da avenida Teresa 

Campanela). “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5543/18 a 5547/18. 

Francisco de Macedo Bento. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a manutenção e 

demarcação dos metros da pista de caminhada e ciclovia na avenida Presidente 

Kennedy, bairro Santa Paula; a instalação de uma lombofaixa à rua Engenheiro 

Rebouças, 500, bairro Cerâmica; a criação de uma rampa de acesso para 

cadeirantes à rua Luiz Cláudio Capovilla Filho, 36, bairro São José; para o 

recapeamento do asfalto, na rua Major Carlos Del Prete, 429, bairro Santo 

Antônio; e a manutenção e demarcação dos metros da pista de caminhada do 

parque Espaço Verde Chico Mendes, localizado na avenida Fernando 

Simonsen, 566, bairro São José. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

5548/18 e 5549/18. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: estudos 

visando a reforma e revitalização do C.R.E.F. - Centro Recreativo Esportivo 

Fundação, localizado à rua Ceará, 509, bairro Fundação; e a realização de 

estudos visando a reforma e revitalização da EMEF Professor Rosalvito Cobra, 

localizada à rua Silvia, 670, bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 5551/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicação 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas na praça Baden Powell, Centro, e imediações. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 5552/18. Marcel Franco Munhoz. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando estudos e tratativas 

visando a troca do tapete de ginástica rítmica do Clube Esportivo Bochófilo, na 

rua Rio Grande do Sul nº 1.083 - bairro Santo Antônio. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 5553/18. Anacleto Campanella Junior. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando que seja demarcada a sinalização de solo para 
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travessia de pedestres, na rua Prudente de Moraes, 111, bairro Santa Paula. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5560/18 a 5568/18. Moacir Luiz Gomes 

Rubira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: notifique o proprietário do terreno localizado na 

rua Nestor Moreira, 120, no bairro Cerâmica, visando providências para 

rigorosa limpeza; notifique o proprietário do terreno localizado na rua Nestor 

Moreira, 270, bairro Cerâmica, visando providências para rigorosa limpeza; o 

recapeamento asfáltico na rua São Carlos, altura do número 191, no bairro 

Santa Paula; reforçar a pintura de faixa amarela “de proibido estacionar” em 

frente ao estacionamento, localizado na rua São Carlos, 191, bairro Santa Paula; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas notadamente nos 

períodos vespertino e noturno, nas imediações da avenida Lions Club, no bairro 

Nova Gerty; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

notadamente nos períodos vespertino e noturno, nas imediações da rua 

Capeberibe, no bairro Barcelona; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas notadamente nos períodos vespertino e noturno, nas imediações da 

rua Campinas, no bairro Olímpico; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas notadamente nos períodos vespertino e noturno, nas 

imediações da rua Nestor Moreira, no bairro Cerâmica; e determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas notadamente nos períodos vespertino e 

noturno, nas imediações da rua Catrip, no bairro Barcelona. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 5576/18 a 5578/18. Eduardo José Vidoski. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: dar continuidade a nova ciclofaixa, denominada 

"ciclolazer"", com a demarcação de faixa dentro do Espaço Verde Chico 

Mendes, localizado na avenida Fernando Simonsen, nº 566, no bairro 

Cerâmica; a realização da manutenção do Terminal Rodoviário José Montilha, 

localizado na rua Boa Vista, altura do número 95, bairro Nova Gerty; e a 

realização da manutenção da valeta e o recapeamento asfáltico, localizado na 

rua Major Carlos Del Prete, esquina com a rua Machado de Assis, bairro Santo 

Antônio. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5588/18 a 5601/18. Marcel 

Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

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

rondas intensivas em toda extensão da avenida Teresa Campanella, bairro Boa 

Vista; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em toda 

extensão da rua Adelaide, bairro Boa Vista; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas em toda extensão da rua Antonieta, bairro Boa 

Vista; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em toda 

extensão da rua Aparecida, bairro Boa Vista; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas em toda extensão da rua Arlindo Marchetti, bairro 
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Boa Vista; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em toda 

extensão da rua Boa Vista, bairro Boa Vista; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas em toda extensão da rua Francisco Alves, bairro 

Boa Vista; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em toda 

extensão da rua José Bonifácio, bairro Boa Vista; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas em toda extensão da rua Maria, bairro Boa Vista; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em toda extensão da 

rua Silvia, bairro Boa Vista; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas em toda extensão da rua Santos Dumont, bairro Boa Vista; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em toda extensão da 

rua Santo André, bairro Boa Vista; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas em toda extensão da rua São Bernardo, bairro Boa Vista; e 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em toda extensão da 

rua Vanda, bairro Boa Vista. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5604/18 a 

5609/18. Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: realizar estudos a fim 

de providenciar, em "caráter de urgência"", a dedetização e desratização dos 

bueiros e das ruas do bairro Mauá; a elaboração de estudos visando verificar a 

possibilidade da mão única de direção na rua Pinheiro Machado, no trecho 

compreendido da rua Piauí com a rua Rafael Correa Sampaio - bairro Olímpico; 

realizar estudos a fim de verificar a possibilidade de garantir o revezamento de 

médicos no horário de almoço no Hospital Municipal Infantil Márcia Braido, 

localizado na rua São Paulo, nº 1840, bairro Santa Paula; estudos visando o 

incentivo e a fiscalização nos imóveis desocupados, notificando as imobiliárias 

responsáveis para providências no sentido de garantir que todo local onde 

houver água parada seja eliminada; a execução de rigorosa limpeza e 

manutenção nos cemitérios do município; e estudos visando a possibilidade de 

resolver a questão do esgoto que corre a céu aberto na rua da Garça-bairro 

Prosperidade. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 5515/18. Marcos Sergio 

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

Voto de Congratulações ao Hospital São Luiz - unidade São Caetano do Sul, 

por promover a palestra "Saúde da Mulher: prevenção e cuidado para cada fase 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5516/18. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício à 

Febraban, visando que as agências bancárias ativadas no município de São 

Caetano do Sul, que ainda não possuem área de descanso para idosos e pessoas 

com deficiência, para que providenciem as devidas instalações. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5518/18. Marcos Sergio 
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Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de 

Voto de Congratulações ao Centro de Capacitação de Professores da Educação 

Drª Zilda Arns - CECAPE, por ter sediado de 22 a 25 de outubro de 2018, o II 

Congresso de Cidadania e Responsabilidade Social, tendo como principal 

objetivo combater a cultura do ódio e do racismo. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 5519/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações pelos 41 anos da Associação Antialcoólica Núcleo de São 

Caetano do Sul, na pessoa de seu presidente Edson Calmona, extensivo a toda 

diretoria e demais cidadãos. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 5542/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento 

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

Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo, Tecnologia e 

Inovação de São Caetano do Sul, à Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul 

e à Secretaria Estadual do Emprego e Relações do Trabalho, por trazerem o 

"Feirão do Emprego" para São Caetano do Sul. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 5550/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da 

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

Congratulações ao Dr. José Auricchio Junior, Prefeito municipal de São 

Caetano do Sul, por São Caetano do Sul figurar no topo do ranking da revista 

Exame como a 2ª do Brasil, sendo a 1ª do estado de São Paulo e 1ª da região 

do ABC entre as 100 melhores cidades do país para investir, empreender e 

negociar, sendo também a 1ª do país em desenvolvimento social. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5555/18. Moacir Luiz Gomes 

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

visando rondas ostensivas notadamente nos períodos vespertino e noturno, nas 

imediações da avenida Lions Club, no bairro Nova Gerty. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5556/18. Moacir Luiz Gomes 

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

visando rondas ostensivas notadamente nos períodos vespertino e noturno, nas 

imediações da rua Capeberibe, no bairro Barcelona. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 5557/18. Moacir Luiz Gomes Rubira. 

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

rondas ostensivas notadamente nos períodos vespertino e noturno, nas 
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imediações da rua Campinas, no bairro Olímpico. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 5558/18. Moacir Luiz Gomes Rubira. 

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

rondas ostensivas notadamente nos períodos vespertino e noturno, nas 

imediações da rua Nestor Moreira, no bairro Cerâmica. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 5559/18. Moacir Luiz Gomes Rubira. 

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

rondas ostensivas notadamente nos períodos vespertino e noturno, nas 

imediações da rua Catrip, no bairro Barcelona. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 5573/18. Edison Roberto Parra. Requerimento 

solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações pelo 20º 

aniversário da Igreja Batista Vida Nova em Jesus. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 5575/18. Eduardo José Vidoski. Requerimento 

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

ceccato, em razão do trabalho de excelência em seus tratamentos, 

especialmente de fisioterapia especializada, há mais de 21 anos na região do 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5579/18. 

Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações à Equipe de Taekwondo de São Caetano do 

Sul, comandada pelos técnicos Clayton dos Santos e Reginaldo dos Santos, 

pelo brilhante desempenho no campeonato President's Cup, realizado em Las 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5580/18. 

Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações ao Excelentíssimo Senhor Jair Messias 

Bolsonaro, pela conquista nas eleições de 2018, consagrando-se Presidente 

Eleito, da República Federativa do Brasil. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 5581/18. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações ao Excelentíssimo Senhor João Doria Júnior pela Vitória nas 

eleições de outubro de 2018, consagrando-se Governador eleito do estado de 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5603/18. 

daniel fernandes barbosa e outros. Requerimento solicitando inserção em Ata e 
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nos Anais de Voto de Congratulações ao governador João Dória e ao Vice 

Governador Rodrigo Garcia, eleitos pelo estado de São Paulo com 10.990.160 

votos, no último dia 28, tendo recebido em São Caetano do Sul a confiança de 

63.722 eleitores, refletindo o anseio de nossa população na modernização da 

gestão pública com prioridade na geração de emprego, segurança, saúde e 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5517/18. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício à 

Febraban, visando informações sobre às agências bancárias ativadas no 

município referente a espaço físico para descanso de idosos e/ou pessoas com 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5527/18. 

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

de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor Ricardo Luis Zani. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5574/18. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do estimado Senhor 

Roberto Barros Silva. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

5582/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando inserção 

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

Rosalina de Castro. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

5586/18. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento da Senhora Izaura 

Cabral dos Santos. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

5587/18. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor Roberto 

Barros da Silva. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

dos votos de profundo pesar, o Senhor Presidente solicita que se dedique um 

minuto de silêncio. Assim é procedido. Esgotadas as matérias do Expediente, 

passa-se à fase de Explicação Pessoal. O Sr. Presidente procede à chamada 

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

Daniel Fernandes Barbosa. O Presidente solicita e o Vereador Ubiratan Ribeiro 

Figueiredo assume a presidência da Mesa, que procede à chamada nominal 

alfabética dos Srs. Vereadores. Faz uso da palavra o Nobre Edil Eclerson Pio 

Mielo, que em seguida reassume a presidência da Mesa dá prosseguimento à 
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chamada nominal alfabética dos Srs. Vereadores. Fazem uso da palavra os 

Nobres Edis: Eduardo José Vidoski, Marcos Sérgio Gonçalves Fontes e Sidnei 

Bezerra da Silva. 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 0507/18. Carlos 

Humberto Seraphim. 2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Proíbe a 

utilização de água das fontes ou chafarizes para banho ou hidratação de animais 

e humanos 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 2º Turno”. “Publique-se.” Item II - Processo 

nº 5147/18. Prefeitura Municipal. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que 

“Autoriza o Município de São Caetano do Sul a contratar com a Agência de 

Fomento do Estado de São Paulo – Desenvolve SP, operação de crédito com 

outorga de garantia e dá outras providências (iluminação pública).”. Parecer da 

Comissão de Justiça e Redação, favorável. Parecer da Comissão de Finanças e 

Orçamento, favorável. Colocado em discussão, fazem uso da palavra os 

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

solicita e o Vereador Maurício Fernandes da Conceição assume a presidência 

da Mesa. Dando continuidade à discussão, faz uso da palavra o Vereador 

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

continuidade à discussão, faz uso da palavra o Vereador Anacleto Campanella 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado em 1º Turno, com votos contrários 

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

Cavalcanti de Lira e Ubiratan Ribeiro Figueiredo”. Item III - Processo nº 

5148/18. Prefeitura Municipal. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que 

“Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operação de crédito junto à 

Caixa Econômica Federal, no âmbito do Programa FINISA – Financiamento à 

Infraestrutura e ao Saneamento, na modalidade apoio financeiro destinado à 

aplicação em despesa de capital e a oferecer garantias 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 5149/18. Prefeitura Municipal. 1ª 

Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Altera o caput do art. 7º da Lei 

Municipal nº 5.628, de 19 de abril de 2018 que ‘Dispõe sobre a permissão para 

o exercício do comércio ambulante nas vias e logradouros públicos do 

Município de São Caetano do Sul 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”. Item V - Processo nº 5150/18. Prefeitura Municipal. 1ª Discussão e 

Votação do Projeto de Lei que “Institui o Programa Auxílio Alimentação 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. Para encaminhar a votação, faz uso da palavra o 

Vereador Daniel Fernandes Barbosa. Colocado em votação, fica “Aprovado 

em 1º Turno”. Item VI - Processo nº 5222/18. Prefeitura Municipal. 1ª 

Discussão e Votação do Projeto de Lei Complementar que “Altera o art. 25 e 

as alíquotas das atividades 8.01, 8.02 e 15.01 do Anexo I, ambos da Lei 

Complementar Municipal nº 07, de 28 de setembro de 2017 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 Anacleto Campanella Junior. Colocado 

em votação, fica “Aprovado em 1º Turno”. Item VII - Processo nº 7173/17. 

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, o ‘Dia do Microempreendedor Individual’ 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 VIII - Processo nº 0047/18. 

César Rogério Oliva. Discussão e Votação Únicas do Parecer da Comissão de 

Justiça e Redação, opinando pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei que 

“Revoga, altera e acrescenta dispositivos à Lei nº 5.426, de 1 de junho de 2016, 

que instituiu o estímulo à gestão compartilhada de praças no Município de São 

Caetano do Sul e dá outras providências”. Colocado em discussão, o autor, 

Vereador César Rogério Oliva pede o arquivamento do Projeto de Lei. 

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

encaminhar a votação, fazem uso da palavra os vereadores: Daniel Fernandes 

Barbosa, César Rogério Oliva e Anacleto Campanella Junior. Colocado em 

votação, o pedido de arquivamento do Projeto de Lei fica “Aprovado”. 

“Arquive-se”. Item IX - Processo nº 0377/18. Jander Cavalcanti de Lira. 

Discussão e Votação Únicas do Parecer da Comissão de Justiça e Redação, 

opinando pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei que “Proíbe a aplicação 

de multas por infração de trânsito, por avançar ao semáforo com indicação de 
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sinal vermelho entre as 22h e 6h, em velocidades iguais ou inferiores a 20 

quilômetros por hora no âmbito do Município de São Caetano do Sul e dá outras 

providências”. Colocado em discussão, o autor, Vereador Jander Cavalcanti de 

Lira. Ninguém mais desejando fazer uso da palavra, é esta encerrada. Para 

encaminhar a votação, fazem uso da palavra os vereadores: Daniel Fernandes 

Barbosa, Olyntho Sequalini Voltarelli, Edison Roberto Parra e Jander 

Cavalcanti de Lira, que pede o arquivamento do processo. Colocado em 

votação, o pedido de arquivamento do Projeto de Lei fica “Aprovado”. 

“Arquive-se”.  Esgotados os motivos que nortearam a presente convocação, o 

Sr. Presidente declara, às dezenove horas e trinta e quatro 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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