ATA DA 2ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 3ª
SESSÃO
LEGISLATIVA,
DA
17ª
LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL
DE SÃO CAETANO DO SUL, REALIZADA
NO PLENÁRIO DOS AUTONOMISTAS,
AOS DOZE DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO
DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE.

Às dezessete horas e quarenta e três 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 1ª Sessão Ordinária é
“Aprovada”. O Sr. Presidente informa ao Plenário que encontra-se na mesa
ofício do Vereador Daniel Fernandes Barbosa. Com a palavra o 1º Secretário
para a leitura do inteiro teor. Assim é procedido. O Sr. Presidente declara que,
nos termos do § 4º, do artigo 10, da Lei Orgânica do Município e § 7º do artigo
74, do Regimento Interno, que estando o Vereador Daniel Fernandes Barbosa
automaticamente licenciado por ter assumido a Secretaria Municipal de
Assistência e Inclusão Social, fica convocada, conforme o artigo 14, § 1º, alínea
‘b’ e artigo 15, da Lei Orgânica do Município, a Sra. Magali Aparecida Selva
Pinto, 4ª suplente da coligação “Muda São Caetano” (PSDB/PSDC/PSD), que
assumirá na próxima Sessão Ordinária. O Sr. Presidente solicita à Diretoria
Legislativa providências visando a convocação da suplente Sra. Magali
Aparecida Selva Pinto. A seguir, passa a palavra ao 1º Secretário, Vereador
Olyntho Sequalini Voltarelli, que procede à leitura das matérias destinadas ao
Expediente. Processo nº. 0494/19. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
Ofício do Trbunal de Contas do Estado de São Paulo, encaminhando cópia do
Parecer Prévio emitido em 28/10/14, o reexame do parecer emitido em
29/04/15, bem como Novo Reexame do parecer emitido em 17/10/18, relativos
as contas da Prefeitura Municipal do exercício de 2012 (TC – 001996/026/12).
“À Comissão de Finanças e Orçamento, distribuindo-se cópia aos Srs.
Vereadores. Publique-se no Diário Oficial Eletrônico e em jornal de
grande circulação. Dê-se ciência ao Sr. Prefeito Municipal”. Processo nº.
2084/97. Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor Prefeito Municipal,
encaminhando cópia do Decreto nº 11.385, de 14/01/19. “Ciente”. Processo
nº. 1071/05. Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Ofício do Reitor
da USCS, encaminhando cópia do Termo de Parceria entre aquela autarquia e
o SAS Institute Brasil Ltda que tem como objetivo a concessão gratuita
intransferível consistente em publicidade e divulgação promocional em suas
páginas na internet. “Ciente”. Processo nº. 0253/12. Prefeitura Municipal.
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Ofício do Senhor Prefeito Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº
11.390, de 31/01/19. “Ciente”. Processo nº. 8215/17. Prefeitura Municipal.
Ofício do Senhor Prefeito Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº
11.389, de 30/01/19. “Ciente”. Processo nº. 0475/19. Prefeitura Municipal.
Ofício do Senhor Prefeito Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº
11.388, de 30/01/19. “Ciente”. Processo nº. 0500/19. Prefeitura Municipal.
Projeto de Lei que "Estabelece normas para a arrecadação de bens imóveis
urbanos abandonados no município de São Caetano do Sul e dá outras
providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e
Orçamento”. Processo nº. 0501/19. Prefeitura Municipal. Projeto de Lei que
"Altera a redação dos dispositivos da Lei Municipal nº 4.620, de 16 de abril de
2008, que dispõe sobre a Política Municipal de Meio Ambiente, seus objetivos,
mecanismos de formulação e aplicação, constitui o Sistema Municipal de Meio
Ambiente - SISMUSA, e dá outras providências, alterada pelas leis municipais
nº 4.878, de 22 de abril de 2010 e nº 5.626, de 19 de abril de 2018.". “Às
Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº.
0502/19. Prefeitura Municipal. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a ordenação
dos elementos que integram a paisagem urbana do município de São Caetano
do Sul e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de
Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0552/19. Prefeitura Municipal. Projeto
de Lei complementar que "Institui o Programa de Parcelamento Incentivado PPI de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN e dá outras
providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e
Orçamento”. Processo nº. 0444/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto
de Lei que "Institui, no Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município de
São Caetano do Sul, o 'Dia de Conhecimento e Mobilização da Sociedade pelo
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas' e dá outras providências.". “Às
Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº.
0448/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a
veiculação de propaganda de evento público ou privado em outdoor, letreiros e
faixas, 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. 0449/19. César Rogério Oliva. Projeto de Lei que
"Institui a obrigatoriedade da instalação de sistema de monitoramento por
câmeras nos locais que especifica, pelas clínicas geriátricas, casas de repouso e
outras instituições do gênero que prestem, com fins lucrativos, serviços de
longa ou parcial permanência a idosos e dá outras providências.". “Às
Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº.
0453/19. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Projeto de Lei que "Autoriza a atuação
da Guarda Civil Municipal em atendimento e apoio às denúncias sobre crimes
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de abandono e maus-tratos aos animais, relatadas pela população, 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. 0465/19.
Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Suprime o parágrafo
único e acrescenta os §§ 1º e 2º ao artigo 1º, da Lei nº 5.017, de 10 de agosto
de 2011 que institui no Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município de
São Caetano do Sul, a 'Semana do Ciclismo' e dá outras providências.". “Às
Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº.
0470/19. Daniel Fernandes Barbosa. Projeto de Lei que "Institui a
obrigatoriedade da inclusão de alimentos orgânicos ou de base agroecológica
na alimentação escolar no âmbito da rede de ensino no âmbito de São Caetano
do Sul e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de
Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0492/19. Edison Roberto Parra. Projeto
de Lei que "Dispõe sobre a criação do curso de youtuber 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. 0496/19.
Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a inclusão do
tema 'Guarda Responsável de Animais' como conteúdo opcional nas escolas da
Rede Municipal de Ensino de São Caetano do Sul e dá outras providências.".
“Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo
nº. 0497/19. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Projeto de Lei que "Institui a
'Campanha de conscientização e orientação sobre o lúpus eritematoso sistêmico
e artrite reumatoide', 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. 0498/19. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Projeto de
Lei que "Estabelece a Política de Incentivo a Autogeração de Energia Elétrica
Renovável no município de São Caetano do Sul e dá outras providências.". “Às
Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº.
0499/19. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a
obrigatoriedade de instalação de painéis opacos entre os caixas eletrônicos das
agências bancárias, situadas no município de São Caetano do Sul e dá outras
providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e
Orçamento”. Processo nº. 0514/19. César Rogério Oliva. Projeto de Lei que
"Acrescenta a alínea “d” ao 12 e altera o parágrafo único do artigo 15 da Lei nº
3.998, de 18 de outubro de 2001, que dispõe sobre normas para instalação e
funcionamento de Estação de Rádio Base - ERB, no município de São Caetano
do Sul e dá outras providências.". "". Processo nº. 0565/19. Maurício
Fernandes da Conceição. Projeto de Lei que "Institui, no Calendário Oficial de
Datas e Eventos do Município de São Caetano do Sul, a 'semana de orientação
e conscientização sobre a síndrome de tourette' e dá outras providências.". “Às
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Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº.
0473/19. Daniel Fernandes Barbosa. Projeto de Decreto Legislativo que
"Concede título de 'Cidadão Sulsancaetanense' ao Senhor Wagner Antonio
Natale, pelos relevantes serviços prestados ao município.". “Às Comissões de
Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0474/19.
Daniel Fernandes Barbosa. Projeto de Decreto Legislativo que "Concede título
de 'Cidadão Sulsancaetanense' ao Dr. Bruno Covas Lopes, pelos relevantes
serviços prestados ao município.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de
Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0495/19. Ubiratan Ribeiro Figueiredo.
Projeto de Decreto Legislativo que "Concede título de 'Cidadão
Sulsancaetanense' ao Ilustríssimo Senhor Bruno Lima, pelos relevantes
serviços prestados ao município.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de
Finanças e Orçamento”. Processos nºs. 0430/19 a 0437/19. Francisco de
Macedo Bento. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as
seguintes benfeitorias para o Município: criação da Creche Municipal para
Idosos; a revitalização da praça Salvador Quero Lopes, localizada na rua Rio
de Janeiro, 941, bairro Santa Paula; instalação de ventiladores no Velório
Municipal São Caetano, localizado na rua Rio Grande do Sul, 790, bairro Santo
Antônio; a revitalização do velório São Caetano do Sul, localizado na rua Rio
Grande do Sul, 790, bairro Santo Antônio; determinar a Guarda Civil
Municipal, rondas intensivas em todo o bairro São José; determinar a Guarda
Civil Municipal, rondas intensivas em todo bairro Boa Vista; determinar a
Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em todo o bairro Nova Gerty; e
determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em todo o bairro
Cerâmica. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0442/19 e 0443/19. Marcos
Sergio Gonçalves Fontes. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando
as seguintes benfeitorias para o Município: revitalizar a sala VIP do terminal
de ônibus Nicolau Delic – estação de São Caetano do Sul; e o envio de Projeto
de Lei a esta Edilidade, versando sobre a padronização de placas indicativas de
nomes de ruas e avenidas de São Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”.
Processo nº. 0445/19. César Rogério Oliva. Indicação ao Senhor Prefeito
Municipal objetivando obras de reparo na galeria da rua Arlindo Marchetti,
altura do numeral 179, no bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”.
Processos nºs. 0446/19 e 0447/19. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Indicações ao
Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o
Município: entendimentos junto ao SAESA (Sistema de Água, Esgoto e
Saneamento Ambiental) para implantar na cidade o chamado “bueiro
inteligente”; e a instalação de um redutor de velocidade, tipo lombada, na rua
Engenheiro Armando de Arruda Pereira, antes de chegar na rotatória, com a
rua Luiz Cláudio Capovilla Filho, no bairro São José. “Ao Senhor Prefeito”.
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Processos nºs. 0450/19 a 0452/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva.
Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias
para o Município: a instalação de lixeira na rua Casemiro de Abreu nº 318, no
bairro Cerâmica; intimar o proprietário do imóvel da rua Oriente, 261, bairro
Barcelona para consertar a calçada localizada em frente do mesmo; e viabilizar
o aviso das consultas e exames via whatsapp para os pacientes da rede pública
de São Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0454/19. Marcel
Franco Munhoz. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a adoção
de medidas para a realização de ação de desinsetização no bairro Santa Maria.
“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0457/19. Ricardo Andrejuk. Indicação ao
Senhor Prefeito Municipal objetivando a retirada da sinalização de vaga
reservada para motos em frente uma loja, situada à rua Joana Angélica, 650,
bairro Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0461/19 a 0464/19.
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 a criação e disponibilização de um
aplicativo para proteger a mulher vítima de violência doméstica no âmbito do
município de São Caetano do Sul; o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade,
versando sobre a criação do aplicativo Transalunos no âmbito do município de
São Caetano do Sul; a instalação de pluviômetros nos principais pontos de
alagamento e ou enchentes do município, devidamente conectados com a
Defesa Civil; e revitalizar a avenida Paraíso em especial o jardim da paróquia
São Bento, no bairro Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0467/19
a 0469/19. Daniel Fernandes Barbosa. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal
objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a revitalização da
calçada da escola municipal Profª Alcina Dantas Feijão, bairro Mauá; o
recapeamento asfáltico da rua João Semenoff; e a revitalização da praça Dr.
inácio P. Rodrigues, situada na rua Capivari, em frente ao número 940. “Ao
Senhor Prefeito”. Processo nº. 0476/19. Ricardo Andrejuk. Indicação ao
Senhor Prefeito Municipal objetivando a substituição de uma árvore situada na
rua Cavalheiro Ernesto Giuliano, 170 - bairro São José. “Ao Senhor Prefeito”.
Processos nºs. 0479/19 e 0480/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes.
Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias
para o Município: instalar mecanismos de segurança como defensas metálicas
(guard rail), ou barreiras de concreto ou dispositivos de proteção contínua para
proteção de pedestres na avenida Goiás; e a aquisição de veículos aéreos não
tripulados – drones. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0482/19. Sueli
Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal
objetivando instalação de coberturas em todos os pontos de ônibus na rua
Visconde de Inhaúma, bairro Nova Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. Processos
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nºs. 0483/19 a 0488/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicações ao
Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o
Município: providenciar a manutenção da calçada localizada na rua Rio Grande
do Sul, altura do número 164, Centro; instituir orquestra percussiva de São
Caetano do Sul; a implantação do serviço Whatsapp Infrator no município de
São Caetano do Sul; colocação de asfalto em pequeno trecho da rua Santo
André, bairro Boa Vista; a instalação de lombadas e ou radar eletrônico nas
ruas Bom Pastor e Cavalheiro Ernesto Giuliano, entre as ruas Amazonas e
Oswaldo Cruz; e a remoção de bambus que estão derrubados em terreno
localizado na rua Antonieta, próximo à rua Visconde de Inhaúma, bairro Boa
Vista. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0493/19. Sueli Aparecida Nogueira
Ferreira da Silva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando
implantação de novas vagas de estacionamento de motocicletas. “Ao Senhor
Prefeito”. Processos nºs. 0503/19 a 0513/19. César Rogério Oliva. Indicações
ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o
Município: a instalação de uma lixeira em praça, situada na congruência das
ruas Serafim Carlos e Cavalheiro Ernesto Giuliano, no bairro Cerâmica; a poda
de uma árvore na rua Nossa Senhora da Candelária, numeral 77; fiscalização
do ponto digital, em frente a Escola Municipal de Ensino Fundamental 28 de
Julho, na rua Oriente, no bairro Barcelona; a reforma do piso no entorno da
Fonte, na praça da Igreja Matriz, no Centro; fiscalização e notificação do
proprietário do terreno da sede desativada do Clube da GM, na avenida Goiás,
bairro Barcelona; manutenção da Chaminé da Matarazzo, no bairro Fundação;
a colocação de ventiladores nas UBS's Nair Spina e Amélia Locatelli, no
âmbito do município de São Caetano do Sul; a manutenção do ponto de ônibus,
em frente a escola Ângelo Raphael Pellegrino, na estrada das Lágrimas, bairro
Mauá; tornar acessível, o passei público na esquina entre a rua Aguapei e
avenida Paranapanema, no bairro Nova Gerty; a retomada do trabalho de
recapeamento asfáltico na rua Santo André, bairro Boa Vista; e a urgente
devolução da lixeira (caçamba com tampa) instalada anteriormente na esquina
da rua Senador Vergueiro com a rua Vicente Timpani, Centro. “Ao Senhor
Prefeito”. Processos nºs. 0517/19 a 0522/19. Eclerson Pio Mielo. Indicações
ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o
Município: a limpeza na galeria central de esgoto nas imediações do número
3700 da avenida Presidente Kennedy; a limpeza regular dos bueiros existentes
nas proximidades do número 3700 da avenida Presidente Kennedy, sentido
bairro; a poda regular nas copas das árvores situadas na altura do número 3700,
da avenida Presidente Kennedy; a possibilidade de criar um acesso para
retorno, sentido centro, na altura do número 3700 da avenida Presidente
Kennedy, incluindo faixa de pedestre; a poda nas copas das árvores situadas ao
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longo da rua Santo André, partir da esquina com a avenida Presidente Kennedy
até o nº 379 da rua Santo André, sentido rua Arlindo Marchetti, bairro Boa
Vista; e efetuar a complementação de asfalto na rua Santo André, no trecho que
esta via faz esquina com a avenida Presidente Kennedy. “Ao Senhor Prefeito”.
Processos nºs. 0523/19 a 0525/19. César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor
Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a
prorrogação ou reedição do disposto na Lei 5.654 de 12 de julho de 2018, que
dispõe sobre incentivos à regularização de edificações com medidas
compensatórias, com a supressão da Z-2 (Zona estritamente residencial de
baixa densidade demográfica) da redação do inciso III do artigo 5º, bem como
a revogação das alíneas “a” e “b”, o que permitiria a inclusão dos imóveis do
bairro Jardim São Caetano nos incentivos da Lei; a recolocação da cobertura
do ponto de parada obrigatória de ônibus, na rua Alegre esquina com a rua
Capeberibe, no bairro Barcelona; e sejam realizadas a reforma e devidas
manutenções na bica rua Ivaí, nº 181 - bairro Santa Maria. “Ao Senhor
Prefeito”. Processo nº. 0529/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicação
ao Senhor Prefeito Municipal objetivando sinalizar com faixa de pedestres e
sinalização de alerta as calçadas localizadas nos postos de combustíveis em São
Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0530/19. Sueli Aparecida
Nogueira Ferreira da Silva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal
objetivando intimar o proprietário do imóvel para consertar a calçada localizada
na rua Herculano de Freitas, altura do número 519, bairro Fundação. “Ao
Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0534/19 a 0550/19. Moacir Luiz Gomes
Rubira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes
benfeitorias para o Município: a instalação de lixeira para recolhimento de
dejetos de animais na rua Votorantim, n.º 12, bairro Barcelona; a pintura de
faixa amarela de “proibido estacionar” em frente ao comercio, localizado na
rua Nazaret, 1500, bairro Barcelona; a poda da copa de árvore na rua
Votorantim, nº 82, bairro Barcelona; a retirada da árvore na rua Rafael Correa
Sampaio, nº 1437, bairro Santa Paula; o plantio de sete árvores de pequeno
porte, na rua Adelaide altura do n.º 369, com a rua José Bonifácio, no bairro
Boa Vista; a retirada do tronco da árvore na rua São Carlos, nº 51, bairro Santa
Paula; o plantio de uma árvore de pequeno porte, na rua Piratininga, nº 68,
bairro Barcelona; o plantio de uma árvore de pequeno porte, na rua Quintino
Bocaiúva, n.º 96, bairro Santa Paula; o recapeamento asfáltico na rua Nossa
Senhora da Candelária, e entre os trechos das ruas Castro Alves até a rua
Gonzaga, no bairro Oswaldo Cruz; o plantio de uma árvore de pequeno porte,
na rua Antonieta, n.º 33, no bairro Boa Vista; o plantio de duas árvores de
pequeno porte, na rua Rafael Correa Sampaio, n.º 566, no bairro Santa Paula; a
retirada dos três vasos e plantar três árvores no lugar, na rua General Osório n.º
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445, bairro Santa Paula; o plantio de uma árvore de pequeno porte, na rua Rio
Grande do Sul, com avenida Goiás, altura do n.º 600, no bairro Santo Antônio;
a reforma e pintura de rampa de acessibilidade para pessoas com deficiência
física na avenida Goiás com a rua Amazonas, no bairro Santo Antônio; a
reforma do passeio público (calçada) na praça Júlio Marcussi s/n, na avenida
Presidente Kennedy com a avenida Goiás, bairro Santa Paula; a repintura de
faixa de carga e descarga, na rua Maranhão, n.º 1345, no bairro Santa Paula; e
a poda da copa das árvores internas e externas da capela Santa Rita de Cássia,
situada na praça Júlio Marcussi s/n, na avenida Presidente Kennedy com a
avenida Goiás, bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs.
0553/19 a 0556/19. Maurício Fernandes da Conceição. Indicações ao Senhor
Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o
recapeamento e a pintura da faixa de pedestres no cruzamento das ruas
Amazonas e Silvia na altura do nº 2898 (Amazonas); a viabilidade de elaborar
estudos na rua Humberto de Campos, 550, Jardim São Caetano para a inversão
de mão ou outra alternativa que se fizer necessária para garantir a segurança
dos alunos; a revitalização geral da praça Monteiro Lobato, 53 no bairro
Olímpico; e a revitalização em toda a extensão do corredor comercial da rua
Visconde de Inhaúma, bairro Oswaldo Cruz. “Ao Senhor Prefeito”. Processo
nº. 0560/19. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Indicação ao Senhor Prefeito
Municipal objetivando a divulgação do cardápio de merenda escolar oferecida
aos alunos da Rede Municipal de Ensino de São Caetano do Sul. o cardápio
deverá ser confeccionado de forma padronizada, e entregue aos responsáveis
pelo aluno, contendo quais os alimentos que serão servidos durante a semana,
a identificação da data a que se refere e o nome do nutricionista responsável
pela sua elaboração. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0561/19 e 0562/19.
Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as
seguintes benfeitorias para o Município: realizar a instalação de lombofaixa
para travessia de pedestres, em frente a EMI Matheus Constantino localizada
na rua Silvia , nº 1743 - bairro Nova Gerty; e realizar a instalação de lombofaixa
para travessia de pedestres, em frente a duas unidades escolares localizadas na
rua Ulisses Tornincasa , nº 160 – vila São José. “Ao Senhor Prefeito”.
Processos nºs. 0563/19 e 0564/19. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Indicações
ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o
Município: a revitalização das quadras esportivas do parque Espaço Verde
Chico Mendes, localizado na rua Fernando Simonsen, 566, bairro Cerâmica,
em especial da quadra de basquete que se encontra em estado precário; e
reparos emergenciais na boca de lobo localizada na avenida Presidente
Kennedy, 1625, bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs.
0569/19 a 0572/19. Eduardo José Vidoski. Indicações ao Senhor Prefeito
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Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: determinar
a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em toda a extensão da rua Baraldi,
principalmente no trecho entre as ruas Santa Catarina e Major Carlos Del Prete,
Centro; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em toda
extensão da rua Henrica Grigoletto Rizzo, principalmente no trecho que
compreende a rua Ivaí, e a rua Arlindo Marchetti, bairro Santa Maria;
determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da
Universidade de São Caetano do Sul, Centro; e determinar a Guarda Civil
Municipal, rondas intensivas na imediações da Universidade de São Caetano
do Sul, bairro Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0575/19.
Eduardo José Vidoski. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando
determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em toda extensão da
avenida Tietê, no trecho que compreende a rua Nelly Pellegrino até a rua
Iguassu, bairro Nova Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0576/19.
Eclerson Pio Mielo. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando os
devidos reparos na calçada (passeio público) da rua Alegre, em frente ao
mercado dia, bairro Santa Paula, vez que se encontra danificada, apresentando
buracos e trechos sem calçamento. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº.
0438/19. Francisco de Macedo Bento. Requerimento solicitando envio de
ofício à 3ª Cia. do 6º BPM/M, visando rondas ostensivas em todo o bairro São
José. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta
encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0439/19.
Francisco de Macedo Bento. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia.
do 6º BPM/M, visando rondas ostensivas em todo o bairro Boa Vista. Colocado
em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada.
Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0440/19. Francisco de
Macedo Bento. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º
BPM/M, visando rondas ostensivas em todo o bairro Nova Gerty. Colocado em
discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado
em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0441/19. Francisco de Macedo
Bento. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM/M,
visando rondas ostensivas em todo o bairro Cerâmica. Colocado em discussão,
ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação,
fica “Aprovado”. Processo nº. 0455/19. Marcel Franco Munhoz.
Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM/M, visando
rondas ostensivas notadamente, com ênfase no combate aos crimes de furto e
roubo, nas imediações do Centro. Colocado em discussão, ninguém desejando
fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”.
Processo nº. 0477/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento
solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações à
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composição dos membros do Conselho Municipal de Políticas Culturais de São
Caetano do Sul para o Biênio 2019/2020 – CONCULT. Colocado em
discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado
em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0478/19. Marcos Sergio
Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício à Secretaria
Estadual de Segurança Pública, solicitando tratativas a fim de firmar convênio
com a SESEG – Secretaria Municipal de Segurança Pública de São Caetano do
Sul, com o objetivo de equipar a Polícia Militar (3ª CIA de São Caetano do Sul)
e Guarda Civil Municipal com drone, veículo aéreo não tripulado (VANT).
Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta
encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0481/19.
Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos
Anais de Voto de Congratulações ao eleito Presidente da Associação Comercial
e Industrial de São Caetano do Sul - ACISCS, Ilustre Doutor Moacir Passador.
Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta
encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0489/19.
Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício à
ACISCS Associação Comercial e Industrial de São Caetano do Sul, visando
solicitar às padarias, supermercados, estabelecimentos comerciais e similares
ativados no município de São Caetano do Sul a afixação em braile nas gôndolas
sobre os produtos, preços e quantidade. Colocado em discussão, ninguém
desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica
“Aprovado”. Processo nº. 0490/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes.
Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM/M, visando
rondas ostensivas na praça José Carlos Pace, bairro Oswaldo Cruz. Colocado
em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada.
Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0491/19. Olyntho
Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de
Voto de Congratulações à EMEF Prof. Olyntho Voltarelli Filho pelos 10 anos
de sua inauguração, à comemorar-se no próximo dia 13 de fevereiro. Colocado
em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada.
Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0515/19. Jander
Cavalcanti de Lira. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de
Voto de Congratulações à ACISCS (Associação Comercial e Industrial de São
Caetano do Sul) pela busca incessante de aprimoramento dos serviços prestados
aos associados e à comunidade em geral, melhorando assim o desenvolvimento
econômico e maior geração de renda para a nossa cidade nesses 81 anos de
existência. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é
esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0516/19.
Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa AES
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Eletropaulo - SCS, visando a manutenção dos cabos lançados de forma
incorreta, sem a devida sustentação com cabo de aço, entre postes, ao longo da
rua Santo André, a partir da esquina com a avenida Presidente Kennedy, sentido
rua Arlindo Marchetti, bairro Boa Vista. Colocado em discussão, ninguém
desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica
“Aprovado”. Processo nº. 0526/19. César Rogério Oliva. Requerimento
solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações ao exmo.
Governador do Estado de São Paulo, Senhor João Dória, extensivo ao Deputado
Estadual, Coronel Paulo Nishikawa e ao Exmo. Prefeito de São Bernardo do
Campo, Senhor Orlando Morando pela assinatura do Decreto que oficializa a
instalação do Batalhão Especial da Polícia Militar (BAEP), no município de
São Bernardo do Campo, que atenderá a nossa São Caetano do Sul e a região
do Grande ABC. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da
palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº.
0531/19. Moacir Luiz Gomes Rubira. Requerimento solicitando envio de ofício
ao estacionamento externato Santo Antônio, visando a implantação, no passeio
público, de sinalização destinada à orientação de deficientes visuais sobre a
entrada e saída de veículos no local. Colocado em discussão, ninguém
desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica
“Aprovado”. Processo nº. 0532/19. Moacir Luiz Gomes Rubira.
Requerimento solicitando envio de ofício à CPTM sede, visando proceder a
limpeza na valeta que está aberta no terreno na rua Votorantim altura do número
12, bairro Barcelona, entre as estações São Caetano, e a estação Utinga.
Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta
encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0533/19.
Moacir Luiz Gomes Rubira. Requerimento solicitando envio de ofício à CPTM
sede, visando proceder limpeza e a capinagem do terreno na rua Votorantim
altura do número 12, bairro Barcelona, entre as estações São Caetano, e a
estação Utinga. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da
palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº.
0557/19. Maurício Fernandes da Conceição. Requerimento solicitando
inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações pela posse do Senhor
Sérgio Cardoso, em 19/01/2019, como Pastor na Igreja Adventista do 7º Dia.
Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta
encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0558/19.
Maurício Fernandes da Conceição. Requerimento solicitando envio de ofício à
3ª Cia. do 6º BPMm, visando rondas ostensivas preventivas e constantes de
forma preventiva em todo o perímetro do quadrilátero que compreende as ruas
Guaporé, Madeira, Ivaí e Silvia, no bairro Santa Maria. Colocado em discussão,
ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação,
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fica “Aprovado”. Processo nº. 0566/19. Eduardo José Vidoski. Requerimento
solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPMm, visando rondas ostensivas
em toda extensão da avenida Tietê, no trecho que compreende a rua Nelly
Pellegrino até a rua Iguassu, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão,
ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação,
fica “Aprovado”. Processo nº. 0567/19. Eduardo José Vidoski. Requerimento
solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM/M, visando rondas ostensivas
na imediações da universidade de São Caetano do Sul, Centro. Colocado em
discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado
em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0568/19. Eduardo José Vidoski.
Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM/M, visando
rondas ostensivas na imediações da universidade de São Caetano do Sul, bairro
Barcelona. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é
esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0573/19.
Eduardo José Vidoski. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º
BPM/M, visando rondas ostensivas em toda a extensão da rua Baraldi,
principalmente no trecho entre as ruas Santa Catarina e Major Carlos Del Prete,
Centro. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta
encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0574/19.
Eduardo José Vidoski. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º
BPM/M, visando rondas ostensivas em toda extensão da rua Henrica Grigoletto
Rizzo, principalmente no trecho que compreende a rua Ivaí, e a rua Arlindo
Marchetti, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, ninguém desejando
fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”.
Processo nº. 0527/19. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando inserção
em Ata e nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento da Senhora
Maria Fernanda Maio Henrique. Colocado em discussão, ninguém desejando
fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”.
Processo nº. 0528/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes e outros.
Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Profundo
Pesar pelo pelo falecimento do estimado jornalista, apresentador e radialista
Senhor Ricardo Eugênio Boechat. Colocado em discussão, ninguém desejando
fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”.
Processo nº. 0559/19. Maurício Fernandes da Conceição. Requerimento
solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo
falecimento do Senhor Francisco Alves de Sousa. 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.
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Presidente procede à chamada nominal alfabética dos Srs. Vereadores. Faz uso
da palavra o Nobre Edil Anacleto Campanella Junior. O Presidente solicita e o
Vereador Edison Roberto Parra assume a presidência da Mesa, que procede à
chamada nominal alfabética dos Srs. Vereadores. Fazem uso da palavra os
Nobres Edis: Caio Eduardo Kin Jesus Funaki e César Rogério Oliva. O
Presidente solicita e o Vereador Olyntho Sequalini Voltarelli assume a
presidência da Mesa, que procede à chamada nominal alfabética dos Srs.
Vereadores. Faz uso da palavra o Nobre Edil: Edison Roberto Parra, que em
seguida reassume a presidência da Mesa e procede à chamada nominal
alfabética dos Srs. Vereadores. Faz uso da palavra o Nobre Edil Ubiratan
Ribeiro Figueiredo. O Vereador Eclerson Pio Mielo reassume a presidência da
Mesa. 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 5878/17. 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 Plantio Simultâneo’ 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 II - Processo nº 2282/18. Anacleto Campanella Junior.
Discussão e Votação Únicas do Parecer da Comissão de Justiça e Redação,
opinando pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei que “Cria o quadro de
financiamentos ativos e dá outras providências”. Colocado em discussão, faz
uso da palavra o Vereador Anacleto Campanella Junior. Ninguém desejando
fazer uso da palavra, é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado
o Parecer”. Com votos contrários dos vereadores César Rogério Oliva,
Francisco de Macedo Bento e Ubiratan Ribeiro Figueiredo. “Arquive-se.” Para
declarar voto, fazem uso da palavra os vereadores Edison Roberto Parra e César
Rogério Oliva. Item III - Processo nº 2387/18. César Rogério Oliva. 1ª
Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Altera a redação do artigo 2º da
Lei nº 4.669, de 2 de julho de 2008, que institui a ‘Campanha de Orientação
acerca de medidas de segurança a serem adotadas nas imediações das escolas
da Rede Pública Municipal de Ensino de São Caetano do Sul’ e dá outras
providências”. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, favorável. Parecer
da Comissão de Finanças e Orçamento, favorável. Colocado em discussão,
ninguém desejando fazer uso da palavra, é esta encerrada. Colocado em
votação, fica “Aprovado em 1º Turno”. Item IV - Processo nº 2479/18.
Marcel Franco Munhoz. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Altera
a ementa e o artigo 1º, ambos da Lei nº 4.674, de 5 de agosto de 2008, que
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institui a ‘Campanha de Orientação à Prática da Preciclagem’ no âmbito do
Município de São Caetano do Sul e dá outras providências”. Parecer da
Comissão de Justiça e Redação, favorável. Parecer da Comissão de Finanças e
Orçamento, favorável. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso
da palavra, é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado em 1º
Turno”. Item V - Processo nº 2553/18. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. 1ª
Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui no Calendário Oficial de
Datas e Eventos do Município de São Caetano do Sul, a ‘Festa das Nações
Esportivas’ 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 VI
- Processo nº 7213/18. Mesa Diretora. 1ª Discussão e Votação do Projeto de
Lei que “Reorganiza a estrutura administrativa da Câmara Municipal de São
Caetano do Sul e dá outras providências”. Parecer da Comissão de Justiça e
Redação, favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento,
favorável. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra, é
esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado em 1º Turno, com
votos contrários dos vereadores César Rogério Oliva e Ubiratan Ribeiro
Figueiredo”. Esgotados os motivos que nortearam a presente convocação, o
Sr. Presidente declara, às dezoito horas e quarenta e três minutos, encerrada a
presente Sessão e convida os Srs. Vereadores a assinarem o Livro de Registro
de Presença para o início da 01ª Sessão Extraordinária que será realizada logo
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
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