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ATA DA 36ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 2ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE SÃO CAETANO DO SUL, REALIZADA NO 

PLENÁRIO DOS AUTONOMISTAS, AOS 

QUATRO DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DO 

ANO DE DOIS MIL E DEZOITO. 

 

 

Às dezessete horas e cinquenta e dois minutos, com a presença dos Vereadores 

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

assume a Presidência e declara aberta a Sessão. As Atas da 35ª Sessão Ordinária, 

do 5º e 6º Ato Solene são “Aprovadas”. Em seguida, o Sr. Presidente, informa 

que se encontra na pauta da Ordem do Dia, o processo legislativo referente à peça 

orçamentária de 2019, nos termos do Artigo 191, do Regimento Interno e, por 

conta disto, o Expediente ficará reduzido para 30 (trinta) minutos. A seguir, passa 

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

procede à leitura das matérias destinadas ao Expediente. Processo nº. 0394/10. 

Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor Prefeito Municipal, encaminhando cópia 

do Decreto nº 11.354, de 21/11/18. “Ciente”. Processo nº. 1121/18. Prefeitura 

Municipal. Ofícios do Senhor Prefeito Municipal, encaminhando cópias dos 

Decretos: nº 11.352, de 09/11/18; nº 11.353, de 12/11/18; e nº 11.355, de 

22/11/18. “Ciente”. Processo nº. 3072/18. Prefeitura Municipal. Ofício do 

Senhor Prefeito Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 11.358, de 

28/11/18. “Ciente”. Processo nº. 6085/18. Prefeitura Municipal. Projeto de Lei 

que "Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial e 

conceder contribuição à Fundação do ABC - FUABC. “Às Comissões de Justiça 

e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 6005/18. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Institui a 'Livraria Cidadã', no âmbito do 

município de São Caetano do Sul e dá outras providências.". “Às Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 6011/18. Marcos 

Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Institui, no Calendário Oficial de 

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

e Prevenção da Catarata e Glaucoma’ e dá outras providências.". “Às Comissões 

de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 6042/18. 

Daniel Fernandes Barbosa. Projeto de Lei que "Institui, no Calendário Oficial de 

Datas e Eventos do Município de São Caetano do Sul, o 'Dia da Educação 

Empreendedora nas Escolas Municipais' e dá outras providências.". “Às 

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

5998/18. Flávio Nakaoka. Projeto de Decreto Legislativo que "Concede título de 
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'Cidadão Sulsancaetanense' ao Senhor Kazuyoshi Koh pelos relevantes serviços 

prestados ao município.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e 

Orçamento”. Processo nº. 6086/18. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Moção de 

Repúdio a atitude do funcionário da unidade Osasco da Rede de Hipermercados 

Carrefour, na última quarta-feira (28/11), na qual supostamente envenenou e 

espancou um cão que circulava pelo estabelecimento. “À Comissão de Justiça e 

Redação”. Processos nºs. 5986/18 a 5990/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira 

da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a troca da tampa da boca de lobo localizada na rua 

Perrella, 279, bairro Fundação; a remoção da árvore localizada na rua Humberto 

de Campos, 488, bairro Cerâmica; o recapeamento asfáltico na alameda Conde de 

Porto Alegre, altura do número 527, bairro Santa Maria; a poda da raiz da árvore 

localizada na rua Goitacazes, entre os números 17 e 21, Centro; e a remoção da 

árvore localizada na rua Humberto de Campos, 488, bairro São José. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 5991/18. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas diuturnamente, com maior frequência, por toda extensão da rua 

Ada e ruas adjacentes, no bairro Nova Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 5993/18 a 5995/18. Marcel Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: instalação de 

semáforo de pedestre na avenida Senador Roberto Simonsen, defronte ao número 

201 (Centro Comercial Empresarial São Caetano); o retorno das aulas de Yoga 

nos Centros Integrados de Saúde e Educação da 3ª idade; e a continuidade de 

atendimento da Clínica-Escola de Fisioterapia da USCS no período de férias 

escolares. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 6000/18. Sueli Aparecida 

Nogueira Ferreira da Silva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

a expansão das bocas de lobo localizadas entre as ruas Espírito Santo e Casemiro 

de Abreu, bairro Cerâmica. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 6001/18. 

Eclerson Pio Mielo. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando manter 

no exercício de 2019, o Programa Auxílio Uniforme Escolar, bem como atualizar 

monetariamente o valor do benefício. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

6008/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando onde se fizer necessária, iluminação pública, instalação de 

Academia ao Ar Livre, assentos(bancos) ergométricos para idosos, bebedouros e 

revitalização das calçadas ao redor das praças públicas. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 6009/18. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando o incremento na fiscalização de trânsito na entrada 

e saída (períodos matutino e vespertino) dos alunos nas portas das escolas 

municipais e estaduais instaladas em São Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 6012/18 a 6014/18. Moacir Luiz Gomes Rubira. Indicações ao 
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Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: o replantio de árvore na rua Votorantim, 234, bairro Barcelona; a poda 

da copa de árvore localizada na rua Maranguá com a avenida Vital Brasil Filho, 

no bairro Olímpico; e instalação de uma rotatória no cruzamento da rua 

Conselheiro Lafayette, com a rua Capeberibe, no bairro Barcelona. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 6016/18 a 6021/18. Marcel Franco Munhoz. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas 

imediações dos comércios do bairro Nova Gerty, realizando a "Operação Natal 

Seguro"; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações 

dos comércios do centro, realizando a "Operação Natal Seguro"; determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações dos comércios do 

bairro Barcelona, realizando a "Operação Natal Seguro"; determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações dos comércios do bairro 

Fundação, realizando a "Operação Natal Seguro"; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas nas imediações do parkshopping São Caetano, 

realizando a "Operação Natal Seguro"; e determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas nas imediações dos comércios do bairro Boa Vista, realizando 

a "Operação Natal Seguro". “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 6027/18 a 

6041/18. Daniel Fernandes Barbosa. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: para que, juntamente com 

a Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência ou Mobilidade 

Reduzida, torne acessível para pessoas com deficiência o entorno da Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Bartolomeu Bueno da Silva; para que, 

juntamente com a Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência 

ou Mobilidade Reduzida, torne acessível para pessoas com deficiência, o entorno 

da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Benedito Paulo Alves de 

Souza; para, que juntamente com a Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa 

com Deficiência ou Mobilidade Reduzida, torne acessível para pessoas com 

deficiência, o entorno da Escola Municipal de Ensino Fundamental Elvira Paolilo 

Braido; para que, juntamente com a Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa 

com Deficiência ou Mobilidade Reduzida, torne acessível para pessoas com 

deficiência, o entorno da Escola Municipal de Ensino Fundamental Laura Lopes; 

para que, juntamente com a Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência ou Mobilidade Reduzida, torne acessível para pessoas com 

deficiência, o entorno da Escola Municipal de Ensino Fundamental Leandro 

Klein; para que, juntamente com a Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa 

com Deficiência ou Mobilidade Reduzida, torne acessível para pessoas com 

deficiência, o entorno da Escola Municipal de Ensino Fundamental Oswaldo 

Samuel Massei; para que, juntamente com a Secretaria Municipal dos Direitos da 
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Pessoa com Deficiência ou Mobilidade Reduzida, torne acessível para pessoas 

com deficiência, o entorno da Escola Municipal de Ensino Fundamental Oswaldo 

Samuel Massei; para que, juntamente com a Secretaria Municipal dos Direitos da 

Pessoa com Deficiência ou Mobilidade Reduzida, torne acessível para pessoas 

com deficiência, o entorno da Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre 

Luiz Capra; para que, juntamente com a Secretaria Municipal dos Direitos da 

Pessoa com Deficiência ou Mobilidade Reduzida, torne acessível para pessoas 

com deficiência, o entorno da Escola Municipal de Ensino Fundamental Décio 

Machado Gaia; para que, juntamente com a Secretaria Municipal dos Direitos da 

Pessoa com Deficiência ou Mobilidade Reduzida, torne acessível para pessoas 

com deficiência, o entorno da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor 

Rosalvito Cobra; para que, juntamente com a Secretaria Municipal dos Direitos 

da Pessoa com Deficiência ou Mobilidade Reduzida, torne acessível para pessoas 

com deficiência, o entorno da Escola Municipal de Ensino Fundamental Prof. 

Olyntho Voltarelli Filho; para que, juntamente com a Secretaria Municipal dos 

Direitos da Pessoa com Deficiência ou Mobilidade Reduzida, torne acessível para 

pessoas com deficiência, o entorno da Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Senador Fláquer; para que, juntamente com a Secretaria Municipal dos Direitos 

da Pessoa com Deficiência ou Mobilidade Reduzida, torne acessível para pessoas 

com deficiência, o entorno da Escola Municipal de Ensino Fundamental Sylvio 

Romero; para que, juntamente com a Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa 

com Deficiência ou Mobilidade Reduzida, torne acessível para pessoas com 

deficiência, o entorno da Escola Municipal de Ensino Fundamental Luiz Olintho 

Tortorello; e para que, juntamente com a Secretaria Municipal dos Direitos da 

Pessoa com Deficiência ou Mobilidade Reduzida, torne acessível para pessoas 

com deficiência, o entorno da Escola Municipal de Educação Infantil José Corona. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 6044/18. César Rogério Oliva. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando laboriosos estudos visando a composição 

de um trajeto pela cidade, incluindo a passagem pela linha férrea e o transporte 

público coletivo municipal, além do centro da cidade, visando a criação de um 

projeto de acessibilidade para os munícipes. “Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 6047/18 a 6049/18. Moacir Luiz Gomes Rubira. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: os 

serviços de rebaixamento de guia e construção de rampa de acesso para 

cadeirantes e pessoas com deficiência, em frente à Escola Cruzeiro do Sul, na rua 

Piratininga, 241, no bairro Barcelona; o replantio de árvore na rua Rio Grande do 

Sul com a avenida Goiás, bairro Santo Antônio; e a poda da copa da árvore 

localizada na avenida Goiás, 1586, bairro Santo Antônio. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 6050/18. Edison Roberto Parra. Indicação ao Senhor Prefeito 

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



 

 

hae  5 

estudos para o recapeamento da entrada da escola Edgar Alves da Cunha, rua 

Araraquara, 63, bairro Fundação. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 6052/18. 

Edison Roberto Parra. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas e destaque uma viatura 

na entrada da escola Edgar Alves da Cunha na rua Araraquara, 63, bairro 

Fundação. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 6056/18. Maurício Fernandes da 

Conceição. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a realização de 

estudos técnicos, visando promover o projeto de rebaixamento da iluminação 

pública em toda a cidade para melhorar a luminosidade das nossas vias, 

priorizando os locais ermos. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 6059/18 e 

6060/18. Maurício Fernandes da Conceição. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a realização de 

obras tipo tapa-buracos ou recapeamento asfáltico em toda a extensão da rua 

Solimões, no bairro Santa Maria; e a viabilidade de instalação de uma lombada 

ou semáforo de fronte ao número 899, rua Silvia, bairro Oswaldo Cruz. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 6062/18. Ricardo Andrejuk. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando juntamente com a Defesa Civil de São Caetano 

do Sul, estudos para que seja avaliada a estrutura da Chaminé da Matarazzo. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 6063/18. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando providências no sentido de 

notificar os responsáveis pelo terreno localizado na alameda Cassaquera (sem 

numeração), ao lado do imóvel nº 216, para que realizem a limpeza e manutenção 

do local. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 6064/18 a 6075/18. Eclerson Pio 

Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a instalação de semáforo na rotatória da avenida 

Presidente Kennedy com a rua Piratininga, sentido avenida Goiás – bairro Santa 

Paula; pintura de faixa para travessia de pedestres ou a instalação de lombofaixa 

em frente a rotatória localizada na avenida Presidente Kennedy com a rua 

Piratininga, sentido avenida Goiás – bairro Santa Paula; a implantação de 

lombofaixa na rua Luiz Gama, esquina com a rua João Pessoa - bairro Santa Paula; 

substituir a iluminação atual por lâmpadas de LED em toda a ruas do bairro Santa 

Paula; estudos sobre a possibilidade de realizar recapeamento asfáltico em todas 

as ruas do bairro Santa Paula, com atenção especial para aquelas que recebem 

maior fluxo de veículos; realizar poda e vistoria nas árvores das ruas do bairro 

Santo Antônio; estudos sobre a possibilidade de realizar recapeamento asfáltico 

em todas as ruas do Centro, com atenção especial para aquelas que recebem maior 

fluxo de veículos; a elaboração de estudos visando substituir a iluminação atual 

por lâmpadas de LED em todas as ruas do Centro; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas em todas as ruas do bairro Santo Antônio; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações do 
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campus da USCS, localizado na rua Santo Antônio, com atenção especial ao ponto 

de ônibus e à passagem de pedestres na lateral da praça Baden Powell, que vai até 

a rua Manoel Coelho, Centro; o recapeamento asfáltico no trecho da rua Major 

Carlos Del Prete com a rua Engenheiro Cajado de Lemos, bairro Cerâmica; e 

sinalizar a ciclofaixa localizada na avenida Presidente Kennedy – bairro Santa 

Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 6079/18 a 6083/18. Eduardo José 

Vidoski. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a manutenção da valeta, localizada na rua Joana 

Angélica, altura do número 119, bairro Barcelona; o recapeamento asfáltico 

localizado na rua Espírito Santo, altura do número 1423, bairro Cerâmica; o 

recapeamento asfáltico em toda extensão da rua Silvio de Aguirre, bairro 

Barcelona; o nivelamento dos bueiros localizados na avenida Goiás, que 

compreendem as ruas Oriente e rua Conselheiro Lafayette, bairro Barcelona; e a 

manutenção do passeio público situado no entorno da universidade de São 

Caetano do Sul – USCS, que abrange as ruas Joana Angélica e avenida Goiás, 

bairro Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 6089/18. Ubiratan Ribeiro 

Figueiredo. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a troca da areia 

do espaço canino do parque Catarina Scarparo D’Agostini, Chiquinho, por 

cobertura de terra e grama. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 5992/18. Caio 

Eduardo Kin Jesus Funaki. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 

6º BPM-M, visando rondas ostensivas diuturnamente, com maior frequência, por 

toda a extensão da rua Ada e ruas adjacentes, no bairro Nova Gerty. Colocado em 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6003/18. Marcos Sergio Gonçalves 

Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa brasileira de Correios 

e Telégrafos, visando a instalação, nas agências de Correios, de porta giratória 

com detector de metais ou guichê de atendimento com vidro blindado, 

dependendo o tamanho da agência. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 6004/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento 

solicitando envio de ofício à empresa CPTM - Estação SCS, visando a afixação 

de avisos na Estação Ferroviária de São Caetano do Sul alertando sobre o risco de 

acidentes ao falar ou ouvir o aparelho de telefonia (celular). Colocado em 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6015/18. Marcos Sergio Gonçalves 

Fontes. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de 

congratulações à 40ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de São 

Caetano do Sul, pela eleição do Doutor João Paulo Borges Chagas ocorrida no dia 

29 de novembro de 2018, congratulações estendidas aos demais doutores e 

doutoras eleitas pela Chapa 2 e a todos os nobres advogados(a) que participaram 
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desse processo democrático. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 6022/18. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio 

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

no policiamento, especialmente, por conta do período do final de ano, nas 

imediações dos comércios do bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 6023/18. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

vistas ao reforço no policiamento, especialmente, por conta do período do final 

de ano, nas imediações dos comércios do centro. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 6024/18. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

vistas ao reforço no policiamento, especialmente, por conta do período do final 

de ano, nas imediações dos comércios do bairro Barcelona. Colocado em 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6025/18. Marcel Franco Munhoz. 

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

ostensivas com vistas ao reforço no policiamento, especialmente, por conta do 

período do final de ano, nas imediações dos comércios do bairro Fundação. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6026/18. Marcel Franco 

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

visando rondas ostensivas com vistas ao reforço no policiamento, especialmente, 

por conta do período do final de ano, nas imediações dos comércios do bairro Boa 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6043/18. Jander 

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

Anais de Voto de Congratulações à vossa excelência Carla Morando, empresária, 

esposa, mãe de um casal, Orlandinho e Antonella e ilustre filha de São Caetano 

do Sul, pelo êxito nas eleições de 2018, se elegendo Deputada Estadual. Colocado 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6045/18. Daniel Fernandes Barbosa 

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

Congratulações ao Secretário Flávio Fernando Prado e toda equipe da Secretaria 

de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo, Tecnologia e Inovação 

(SEDETI), pelo evento de premiação de Excelência em Gestão, desejando muito 

sucesso nas futuras empreitadas. Colocado em discussão, ninguém desejando 

fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. 
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Processo nº. 6046/18. Daniel Fernandes Barbosa e outros. Requerimento 

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

Eleito João Paulo Borges Chagas, ao Vice-Presidente Luiz Paulo Turco, ao 

Secretário Geral Winifred Kulesis Allegretti, à Secretária Geral Adjunta Marilice 

Barbato, bem como a tesoureira Paula Cristina Araújo, pela vitória eleitoral, 

desejando muito sucesso nesta nova etapa. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 6051/18. Edison Roberto Parra. Requerimento 

solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações pelos 104 

anos do Escotismo no estado de São Paulo. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 6053/18. Edison Roberto Parra. Requerimento 

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

rua Araraquara, 63, bairro Fundação. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 6057/18. Maurício Fernandes da Conceição. Requerimento 

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

preventivas em todo o corredor comercial do Centro de São Caetano do Sul. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6058/18. Maurício 

Fernandes da Conceição. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º 

BPM-M, visando rondas ostensivas preventivas e constantes em todo o perímetro 

da rua General Humberto de Alencar Castelo Branco, bairro Santa Maria. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6061/18. Maurício 

Fernandes da Conceição. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais 

de Voto de Congratulações pelo aniversário de 30 anos do CISE "centro integrado 

de saúde e educação da terceira idade moacyr rodrigues" no último dia 13 de 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6076/18. 

Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º 

BPM-M, visando rondas ostensivas em toda a extensão das ruas do bairro Santo 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6077/18. 

Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º 

BPM-M, visando rondas ostensivas em toda a extensão das ruas do bairro Santa 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6078/18. 

Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º 

BPM-M, visando rondas ostensivas em toda a extensão das ruas do Centro. 
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Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. 

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6087/18. Ubiratan Ribeiro 

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

Congratulações à população de São Caetano do Sul, pelo 29º aniversário da 

Associação Desportiva São Caetano “Azulão”, a ser comemorado em 4 de 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6088/18. 

Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações ao município de Mauá, pela passagem de mais 

um aniversário, a ser comemorado em 08 de dezembro. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 5777/18. César Rogério Oliva. Requerimento 

solicitando envio de ofício ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando informações 

referentes ao empréstimo aprovado na 33ª Sessão Ordinária da 2º Sessão 

Legislativa da 17º Legislatura da Câmara Municipal de São Caetano do Sul, no 

valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) para a realização de reforma do 

Teatro Municipal Paulo Machado de Carvalho. Colocado em discussão, ninguém 

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 

“Rejeitado, com votos favoráveis dos vereadores César Rogério Oliva, 

Jander Cavalcanti de Lira e Ubiratan Ribeiro Figueiredo”. Para declarar voto, 

faz uso da palavra o Vereador César Rogério Oliva. Processo nº. 5996/18. Marcel 

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

de Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor José Domingos Arenas. Colocado 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5997/18. Marcel Franco Munhoz. 

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

pelo falecimento da Senhora Maria Brigida dos Santos. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 6054/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

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

pelo falecimento da Senhora Angelina Rando Diglio. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 6055/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

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

pelo falecimento de Caio Fitti Celkevicius. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 6084/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento 

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

falecimento do Senhor Mario Merlino. Colocado em discussão, ninguém 
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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: Jander Cavalcanti de Lira. Ninguém mais desejando fazer o uso da palavra, 

é esgotada a fase de Explicação Pessoal. Passa-se à fase da Ordem do Dia. O 1º 

Secretário procede a leitura da Ordem do Dia. Item Único - Processo nº 

5554/18. Prefeitura Municipal. 2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que 

“Estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício de 2019.”. 

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

de Finanças e Orçamento, favorável às Emendas E-1 e E-2 e contrário às 

Emendas E-3 a E-15 apresentadas. Colocado em discussão, com as emendas, 

faz uso da palavra o Vereador Jander Cavalcanti de Lira. O Presidente solicita e 

o Vereador Ubiratan Ribeiro Figueiredo assume a presidência da Mesa. Dando 

continuidade à discussão, com as emendas, fazem uso da palavra os Nobres Edis: 

César Rogério Oliva e Eclerson Pio Mielo. O Vereador Eclerson Pio Mielo 

reassume a presidência da Mesa. Ninguém mais desejando fazer uso da palavra, 

é esta encerrada. Para encaminhar a votação, faz uso da palavra o Vereador Jander 

Cavalcanti de Lira. Colocado em votação, fica “Aprovado em 2º Turno, sem 

prejuízo das Emendas”. O Vereador Anacleto Campanella Junior solicita que a 

dispensa da leitura das emendas e que as emendas sejam votadas individualmente. 

Colocado em votação, a dispensa da leitura das emendas fica “Aprovado”. 

Colocado em votação, a votação individual das emendas fica “Aprovada, com 

voto contrário do Vereador Jander Cavalcanti de Lira”. Colocado em 

votação, a Emenda E-1 fica “Aprovada”. Colocado em votação, a Emenda E-2 

fica “Aprovada”. Para declarar voto, faz uso da palavra o Vereador César 

Rogério Oliva. Colocado em votação, a Emenda E-3 fica “Rejeitada, com votos 

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

Jander Cavalcanti de Lira e Ubiratan Ribeiro Figueiredo.” Colocado em votação, 

a Emenda E-4 fica “Rejeitada, com votos favoráveis dos vereadores César 

Rogério Oliva, Francisco de Macedo Bento, Jander Cavalcanti de Lira e Ubiratan 

Ribeiro Figueiredo.” Colocado em votação, a Emenda E-5 fica “Rejeitada, com 

votos favoráveis dos vereadores César Rogério Oliva, Francisco de Macedo 

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

votação, a Emenda E-6 fica “Rejeitada, com votos favoráveis dos vereadores 

César Rogério Oliva, Francisco de Macedo Bento, Jander Cavalcanti de Lira e 

Ubiratan Ribeiro Figueiredo.” Colocado em votação, a Emenda E-7 fica 

“Rejeitada, com votos favoráveis dos vereadores César Rogério Oliva, Francisco 

de Macedo Bento, Jander Cavalcanti de Lira e Ubiratan Ribeiro Figueiredo.” 
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Colocado em votação, a Emenda E-8 fica “Rejeitada, com votos favoráveis dos 

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

de Lira e Ubiratan Ribeiro Figueiredo.” Colocado em votação, a Emenda E-9 

fica “Rejeitada, com votos favoráveis dos vereadores César Rogério Oliva, 

Francisco de Macedo Bento, Jander Cavalcanti de Lira e Ubiratan Ribeiro 

Figueiredo.” Colocado em votação, a Emenda E-10 fica “Rejeitada, com votos 

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

Jander Cavalcanti de Lira e Ubiratan Ribeiro Figueiredo.” Colocado em votação, 

a Emenda E-11 fica “Rejeitada, com votos favoráveis dos vereadores César 

Rogério Oliva, Francisco de Macedo Bento, Jander Cavalcanti de Lira e Ubiratan 

Ribeiro Figueiredo.” Colocado em votação, a Emenda E-12 fica “Rejeitada, 

com votos favoráveis dos vereadores César Rogério Oliva, Francisco de Macedo 

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

votação, a Emenda E-13 fica “Rejeitada, com votos favoráveis dos vereadores 

César Rogério Oliva, Francisco de Macedo Bento, Jander Cavalcanti de Lira e 

Ubiratan Ribeiro Figueiredo.” Colocado em votação, a Emenda E-14 fica 

“Rejeitada, com votos favoráveis dos vereadores César Rogério Oliva, Francisco 

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

Colocado em votação, a Emenda E-15 fica “Rejeitada, com votos favoráveis dos 

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

de Lira e Ubiratan Ribeiro Figueiredo.” Remeta-se o projeto para a Comissão de 

Justiça e Redação para o entrosamento das Emendas aprovadas e apresentar a 

Redação Final. Para declarar voto, fazem uso da palavra os vereadores Jander 

Cavalcanti de Lira, Anacleto Campanella Junior, César Rogério Oliva e Francisco 

de Macedo Bento. Esgotados os motivos que nortearam a presente convocação, o 

Sr. Presidente declara, às dezenove horas e doze 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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