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ATA DA 33ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 2ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE SÃO CAETANO DO SUL, REALIZADA 

NO PLENÁRIO DOS AUTONOMISTAS, 

AOS SEIS DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO 

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 32ª Sessão Ordinária 

é “Aprovada”. O Sr. Presidente comunica aos Srs. Vereadores que, tendo sido 

aprovada na 30ª Sessão Ordinária, o Projeto de Resolução concedendo a licença 

requerida à Mesa pelo nobre Vereador Carlos Humberto Seraphim e 

convocado, nos termos do § 4º, do Art. 74, do Regimento Interno, encontra-se 

presente, nesta Sessão, o Sr. Flávio Nakaoka, 1º Suplente do Partido 

Democratas (DEM). O Sr. Presidente solicita e os Vereadores Maurício 

Fernandes da Conceição e Ubiratan Ribeiro Figueiredo, em comissão, 

acompanham o Sr. Flávio Nakaoka.  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 o empossado Edil Flávio Nakaoka, para assinar o livro de 

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

afastamento do vereador titular, o Sr. Carlos Humberto Seraphim. Faz uso da 

palavra o Vereador Flávio Nakaoka. Ao término, o Presidente solicita e o 

Vereador Maurício Fernandes da Conceição e Ubiratan Ribeiro Figueiredo 

acompanha o Edil Flávio Nakaoka à sua mesa. A seguir, o Sr. Presidente passa 

a palavra ao 1º Secretário, Vereador Maurício Fernandes da Conceição, que 

procede à leitura das matérias destinadas ao Expediente. Processo nº. 0032/18. 

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

Decreto nº 11.347, de 29/10/18. “Ciente”. Processo nº. 1121/18. Prefeitura 

Municipal. Ofícios do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando cópias dos 

Decretos: nº 11.345, de 19/10/18; nº 11.346, de 25/10/18. “Ciente”. Processo 

nº. 5623/18. Prefeitura Municipal. Projeto de Lei que "Altera a redação dos 

artigos 1º e 3º ambos da Lei Municipal nº 4.401, de 1º de junho de 2006, que 

cria o Conselho Municipal de Turismo de São Caetano do Sul - COMTUR e dá 

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

Orçamento”. Processo nº. 5610/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto 

de Lei que "Institui, no Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município de 
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São Caetano do Sul, a 'Semana de Incentivo aos Estudos' e dá outras 

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

Orçamento”. Processos nºs. 5614/18 e 5615/18. Sueli Aparecida Nogueira 

Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: efetuar o recapeamento asfáltico no 

cruzamento da rua João Almendra com a rua Padre Mororo, vila são jose; e que 

seja efetuada a sinalização do solo na praça Francisco Pires, na confluência das 

ruas Taipas, esquina com a rua Guaiamú e alameda Cassaquera, no bairro Santa 

Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 5621/18. Marcel Franco Munhoz. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a possibilidade de 

instalação de ar condicionado nos veículos destinados ao transporte público 

coletivo, no âmbito do município de São Caetano do Sul. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 5627/18 e 5628/18. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: estudos visando a reforma e revitalização do clube recreativo 

esportivo Santa Paula - Gonzaga, localizado à rua Luís Louzã, 170, no bairro 

Olímpico; e estudo visando a reforma e revitalização do clube ABREV miguel 

marcucci, localizado à avenida Presidente Kennedy, 2300, no bairro Santa 

Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5641/18 a 5663/18. Olyntho 

Sequalini Voltarelli. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: indicação ao Senhor Prefeito 

objetivando a repintura da sinalização de trânsito horizontal "pare"" na rua 

Pinheiro Machado, altura do n° 19, bairro Santa Paula; indicação ao Senhor 

Prefeito objetivando a revitalização do meio fio na rua Monte Alegre, n° 34, 

bairro Santo Antônio; indicação ao Senhor Prefeito objetivando o 

recapeamento asfáltico na rua Rafael Correa Sampaio, altura do nº 327, bairro 

Santa Paula; indicação ao Senhor Prefeito objetivando a poda da copa da árvore 

na rua Rafael Correa Sampaio, nº 371, bairro Santa Paula; o recapeamento da 

rampa de acesso para cadeirantes localizada no passeio público na rua 

Amazonas, nº 1023, Centro; a repintura da faixa amarela contínua na rua 

Constituição, do nº 10 ao nº 120, bairro Cerâmica; a instalação de lixeiras na 

rua Constituição, do nº 10 ao nº 120, bairro Cerâmica; a poda da copa da árvore 

na rua Constituição nº 46, bairro Cerâmica; que a fiscalização de obras 

particulares notifique o proprietário a realizar o conserto da calçada na avenida 

Senador Roberto Simonsen, nº 1085, bairro Santo Antônio; a poda da copa de 

árvore na avenida Senador Roberto Simonsen, nº 1027, bairro Santo Antônio; 

, o recapeamento asfáltico na rua São Paulo, nº 611, bairro Santa Paula; a 

repintura da faixa "carga e descarga"" na avenida Senador Roberto Simonsen, 

nº 984, bairro Santo Antônio; a repintura da faixa amarela contínua na rua José 

de Alencar, em toda sua extensão, bairro Santo Antônio; o realinhamento da 
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fiação na avenida Senador Roberto Simonsen, nº 742, bairro Santo Antônio; a 

repintura da faixa "carga e descarga"" na rua Niterói, nº 336, Centro; o 

recapeamento asfáltico na rua Pará, n° 189, Centro; o recapeamento asfáltico 

na rua Pará, n° 125, Centro; o recapeamento asfáltico na rua Rio Grande do Sul, 

n° 23, Centro; que a fiscalização de obras particulares notifique o proprietário 

a realizar o conserto da calçada na rua Heloísa Pamplona, n° 623, Centro; que 

a fiscalização de obras particulares notifique o proprietário a realizar o conserto 

da calçada na rua Heloísa Pamplona, n° 695, bairro Fundação; a instalação de 

lixeiras na rua Heloísa Pamplona, altura do n° 700, bairro Fundação; a remoção 

do veículo abandonado na rua Municipal, n° 423, bairro Fundação; e que a 

fiscalização de obras particulares notifique o proprietário a realizar a limpeza 

do terreno na rua Municipal, n° 399, bairro Fundação. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 5666/18 a 5677/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a instalação de lixeiras na rua Municipal, em toda sua extensão, 

bairro Fundação; que a fiscalização de obras particulares notifique o 

proprietário a realizar o conserto da calçada na rua Herculano de Freitas, n° 

694, bairro Fundação; a poda da copa da árvore na rua Humaitá, n° 183, bairro 

Fundação; que a fiscalização de obras particulares notifique o proprietário a 

realizar o conserto da calçada na rua Perrella, n° 51, bairro Fundação; que a 

fiscalização de obras particulares notifique o proprietário a realizar o conserto 

da calçada na rua Perrella, em frente ao n° 433, bairro Fundação; a poda da raiz 

da árvore na rua Perrella, em frente ao n° 591, bairro Fundação; a poda da raiz 

da árvore na rua Perrella, n° 326, bairro Fundação; a poda da copa da árvore na 

rua Piauí, n° 387, bairro Santa Paula; a remoção do veículo abandonado na 

avenida Senador Roberto Simonsen, em frente ao n° 1085, bairro Santo 

Antônio; a revitalização do meio fio na rua Rádio, n° 136, bairro Prosperidade; 

que a fiscalização de obras particulares notifique o proprietário a realizar o 

conserto da calçada na rua Rafael Correa Sampaio, n° 18, bairro Santo Antônio; 

e que a fiscalização de obras particulares notifique o proprietário a realizar o 

conserto da calçada na rua Amazonas, n° 500, Centro. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 5679/18 a 5683/18. Moacir Luiz Gomes Rubira. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: estudos para retirada de tachões que estão soltando em frete ao 

número 427 da avenida Tietê no bairro Nova Gerty; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas notadamente nos períodos vespertino e noturno, 

nas imediações da alameda João Galego, no bairro Santa Maria; determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas notadamente nos períodos 

vespertino e noturno, nas imediações da rua Flórida, no bairro Barcelona; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da rua 
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Francesco Coppini, no bairro Nova Gerty; e determinar a Guarda Civil 

Municipal rondas intensivas nas imediações da rua General Humberto de 

Alencar Castelo Branco, no bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 5688/18 e 5689/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a repintura da faixa "carga e descarga"" na avenida Vital Brasil 

Filho, n° 450, bairro Oswaldo Cruz; e a repintura da faixa "carga e descarga"" 

na avenida Vital Brasil Filho, n° 459, bairro Oswaldo Cruz. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 5693/18. Edison Roberto Parra. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando poda das raízes ou remoção para substituição 

da árvore situada a rua Oswaldo Cruz, entre os números 1.773 e 1.775 - bairro 

Oswaldo Cruz. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5695/18 a 5699/18. 

Eduardo José Vidoski. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: que intensifique a limpeza dos 

passeios e vias públicas do município, devido à ventania e fortes chuvas que 

ocorreram nos últimos dias; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas , nos terminais e em determinados pontos de parada de ônibus do 

município; implantação de iluminação de LED nas faixas de travessia de 

pedestres em vias de grandes circulações de pedestres e veículos; implantar 

sistema de controle de tráfego, conhecido como “onda verde”, em vias de 

tráfego mais intenso; e que realize o recapeamento asfáltico na rua Matilde com 

a rua Duque de Caxias, bairro Jardim São Caetano. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 5701/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando o envio de Projeto de Lei a este Edilidade, 

versando sobre que concede bolsa autoescola para cidadãos inseridos na 

condição de extrema pobreza como oportunidade de legalização e meio gerador 

de empregos. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 5703/18. Caio Eduardo Kin 

Jesus Funaki. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a realização 

de estudos a fim de promover o recapeamento asfáltico do leito carroçável no 

cruzamento da alameda Araguaia com a rua Arlindo Marchetti, bairro Santa 

Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 5616/18. Maurício Fernandes da 

Conceição e Carlos Humberto Seraphim. Requerimento solicitando inserção 

em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações ao Excelentíssimo Senhor 

Rodrigo Garcia, por consagrar-se Vice-Governador do Excelentíssimo Senhor 

João Dória, Governador Eleito para o estado de São Paulo, no domingo do dia 

28 de outubro. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 

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

5617/18. Mauricio Fernander da Conceição e Carlos Humberto Seraphim. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações ao Excelentíssimo Senhor Eugênio José Zuliani, mais 
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conhecido como "Geninho Zuliani", pela expressiva votação obtida na eleição 

realizada no domingo do dia 28 de outubro, totalizados 89.378 votos. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5618/18. Mauricio 

Fernandes da Conceicao e Carlos Humberto Seraphim. Requerimento 

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

Excelentíssimo Senhor Alexandre Leite, pela expressiva votação, na qual 

obteve 116.416 votos, para Deputado Federal em São Paulo, domingo do dia 

28 de outubro. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 

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

5629/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de 

ofício AES Eletropaulo - SCS -, visando a realização de reparos na fiação na 

rua Piauí, n° 739, bairro Santa Paula. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 5630/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

Requerimento solicitando envio de ofício à empresa AES Eletropaulo - SCS -, 

visando a realização de reparos na fiação na rua Pinheiro Machado, n° 19, 

bairro Santa Paula. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

5631/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de 

ofício à empresa AES Eletropaulo -scs-, visando a realização de reparos na 

fiação na rua Rio Grande do Sul, nº 672, bairro Santo Antônio. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5632/18. Olyntho Sequalini 

Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa AES 

Eletropaulo, visando a realização de reparos na fiação na rua Rio Grande do 

Sul, nº 868, bairro Santo Antônio. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 5633/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando 

envio de ofício à empresa AES Eletropaulo - scs-, visando a realização de 

reparos na fiação na avenida Senador Roberto Simonsen, nº 872, bairro Santo 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5634/18. 

Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à 

empresa AES Eletropaulo - scs-, visando a realização de reparos na fiação na 

avenida Senador Roberto Simonsen, nº 792, bairro Santo Antônio. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5635/18. Olyntho 

Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa AES 

Eletropaulo - SCS -, visando a realização de reparos na fiação na rua Machado 
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de Assis, em frente ao nº 616, bairro Santo Antônio. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 5636/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

Requerimento solicitando envio de ofício à AES Eletropaulo -scs -, visando a 

realização de reparos na fiação na avenida Senador Roberto Simonsen, nº 668, 

bairro Santo Antônio. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

5637/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de 

ofício à empresa AES Eletropaulo - SCS - visando a realização de reparos na 

fiação na avenida Goiás, nº 601, Centro. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 5638/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

Requerimento solicitando envio de ofício à AES Eletropaulo -scs-, visando a 

realização de reparos na fiação na rua Pará, n° 189, Centro. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5639/18. Olyntho Sequalini 

Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à AES Eletropaulo 

,visando a realização de reparos na fiação na rua Heloísa Pamplona, n° 507, 

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

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

5640/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de 

ofício à AES Eletropaulo , visando a realização de reparos na fiação na rua 

Municipal, n° 337, bairro Fundação. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 5664/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

Requerimento solicitando envio de ofício à empresa AES Eletropaulo - SCS -, 

visando a realização de reparos na fiação na rua Monte Alegre, n° 345, bairro 

Santo Antônio. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

5665/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de 

ofício à empresa AES Eletropaulo - SCS -, visando o realinhamento da fiação 

na rua Municipal, n° 269, bairro Fundação. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 5678/18. Edison Roberto Parra. Requerimento 

solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações pelos 501 

anos da reforma protestante. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 5684/18. Moacir Luiz Gomes Rubira. Requerimento solicitando 

envio de ofício à 3ª cia do 6º bpm-m, visando rondas ostensivas nas imediações 

da rua General Humberto de Alencar Castelo Branco, no bairro Santa Maria. 
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Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta 

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5685/18. 

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 Francesco Coppini, no bairro 

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

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

5686/18. 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 Flórida, no bairro Barcelona. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5687/18. 

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 alameda João Galego, no bairro Santa Maria. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5690/18. 

Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à 

empresa AES Eletropaulo - SCS , solicitando a realização de reparos na fiação 

na avenida Vital Brasil Filho, n° 516, bairro Oswaldo Cruz. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5694/18. Edison Roberto Parra. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações pelos 94 anos da união dos escoteiros do Brasil. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5700/18. Marcel Franco Munhoz. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações ao ginasta Arthur Zanetti, atleta de São Caetano, pela conquista 

da medalha de prata nas Argolas no Mundial em Doha, no Catar. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5702/18. Caio Eduardo Kin Jesus 

Funaki. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa AES Eletropaulo 

- SCS solicitando a manutenção da fiação elétrica na rua Baraldi, altura do 

número 908, Centro. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

5619/18. Jander Cavalcanti de Lira. Requerimento solicitando envio de ofício 

ao Senhor Prefeito municipal solicitando informações da situação do Ensino 

Médio de São Caetano do Sul, levando-se em conta a nota oficial divulgada no 

site e nas redes sociais da Prefeitura, sobre a não participação no convênio com 

a Universidade de São Caetano do Sul - USCS, referente ao projeto para criar 
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o colégio universitário. Colocado em discussão, fazem uso da palavra os 

vereadores Jander Cavalcanti de Lira e Anacleto Campanella Junior. E 

ninguém mais desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Para encaminhar 

a votação, faz uso da palavra o Vereador César Rogério Oliva. Colocado em 

votação, fica "Pendente a Votação". Processo nº. 5620/18. Marcel Franco 

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

Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor Sebastião Ribeiro. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5704/18. Anacleto Campanella 

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

Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor antonio Mariano Borba Filho. 

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: Anacleto 

Campanella Junior e Daniel Fernandes Barbosa. O Presidente solicita e o 

Vereador Maurício Fernandes da Conceição assume a presidência da Mesa, que 

procede à chamada nominal alfabética dos Srs. Vereadores. Fazem uso da 

palavra os Nobres Edis: Eclerson Pio Mielo e Edison Roberto Parra. O Sr. 

Presidente reassume a presidência da Mesa e dá proceguimento à chamada 

nominal alfabética dos Srs. Vereadores. Fazem uso da palavra os Nobres Edis: 

Flávio Nakaoka, Jander Cavalcanti de Lira, Marcos Sergio Gonçalves Fontes, 

Maurício Fernandes da Conceição, Moacir Luiz Gomes Rubira, Ricardo 

Andrejuk 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 5147/18. Prefeitura Municipal. 2ª 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. Presidente comunica ao Plenário que se encontra na 

Mesa Emenda Única, informando que a votação será realizada sem prejuízo 

da Emenda Única. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

sem prejuízo da Emenda Única, com votos contrários dos vereadores dos 

vereadores Cesar Rogério Oliva, Francisco de Macedo Bento, Jander 

Cavalcanti de Lira e Ubiratan Ribeiro Figueiredo”. O 1º Secretário procede 
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à leitura da Emenda Única. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

palavra os vereadores Jander Calvacanti de Lira e César Rogério Oliva. 

Colocada em votação, fica “Rejeitada a Emenda Única, com votos 

favoráveis dos vereadores Cesar Rogério Oliva, Francisco de Macedo 

Bento, Jander Cavalcanti de Lira e Ubiratan Ribeiro Figueiredo”. Tendo 

a Emenda Única sido rejeitada, o Sr. Presidente solicita que “Publique-se na 

forma original”. Item II - Processo nº 5148/18. Prefeitura Municipal. 2ª 

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 2º 

Turno”. “Publique-se.” Item III - Processo nº 5149/18. Prefeitura Municipal. 

2ª 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 

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 IV - Processo nº 5150/18. Prefeitura Municipal. 

2ª 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. Colocado em votação, fica “Aprovado 

em 2º Turno”. “Publique-se.” Item V - Processo nº 5222/18. Prefeitura 

Municipal. 2ª 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. Colocado 

em votação, fica “Aprovado em 2º Turno”. “Publique-se.” Item VI - 

Processo nº 7173/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. 2ª Discussão 

e Votação do Projeto de Lei que “Institui no Calendário Oficial de Datas e 
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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 2º Turno”. 

“Publique-se.” Item VII - Processo nº 5281/18. Prefeitura Municipal. 1ª 

Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Autoriza o Município de São 

Caetano do Sul a contratar com a Desenvolve SP – Agência de Fomento do 

Estado de São Paulo, operação de crédito com outorga de garantia e dá outras 

providências (Atende Fácil Saúde).”. Parecer da Comissão de Justiça e 

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

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

ninguém mais desejando fazer uso da palavra, é esta encerrada. O Vereador 

Jander Cavalcanti de Lira pede Vista do processo por 2 (duas) Sessões. 

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

votação, fica “Rejeitado o pedido de Vista por 2 (duas) Sessões, com votos 

favoráveis dos vereadores César Rogério Oliva, Francisco de Macedo 

Bento, Jander Cavalcanti de Lira e Ubiratan Ribeiro Figueiredo”. 

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”. Esgotados os motivos 

que nortearam a presente convocação, o Sr. Presidente declara, às dezenove 

horas e quarenta e oito minutos, encerrada a Sessão, convidando os Srs. 

Vereadores a assinarem o Livro de Registro de Presença para a 19ª 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. ............... 

 

 

 

 

ECLERSON PIO MIELO 

PRESIDENTE 

MAURÍCIO FERNANDES DA CONCEIÇÃO 

1º SECRETÁRIO 


