ATA DA 03ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 3ª
SESSÃO
LEGISLATIVA,
DA
17ª
LEGISLATURA,
DA
CÂMARA
MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL,
REALIZADA
NO
PLENÁRIO
DOS
AUTONOMISTAS, AOS DEZENOVE DIAS
DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE
DOIS MIL E DEZENOVE.

À dezessete horas e cinquenta e sete minutos, com a presença dos Vereadores
registrada em livro próprio, o Senhor Vice-Presidente, Vereador Edison
Roberto Parra, assume a Presidência e declara aberta a Sessão. As Atas da 02ª
Sessão Ordinária e da 1ª Sessão Extraordinária são “Aprovadas”. Nos termos
do § 4º, do artigo 10, da Lei Orgânica do Município e § 7º do artigo 74, do
Regimento Interno, estando o Vereador Daniel Fernandes Barbosa
automaticamente licenciado por ter assumido a Secretaria Municipal de
Assistência e Inclusão Social, foi 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).
Estando presente, o Sr. Presidente convida e os Srs. Vereadores Eduardo José
Vidoski e Marcos Sérgio Gonçalves Fontes, em comissão, acompanham a Sra.
Magali Aparecida Selva Pinto até o plenário. O Senhor Presidente informa ao
Plenário que, tendo a Sra. Magali Aparecida Selva Pinto cumprido as
formalidades regimentais em razão de já ter assumido o mandato nesta
legislatura, fica esta dispensada de cumpri-las novamente. O Senhor
Presidente convida a Edil empossada, Senhora Magali Aparecida Selva Pinto,
para assinar o livro de presença, desejando-lhe feliz exercício da vereança,
durante o período de afastamento do Vereador Titular, Senhor Daniel
Fernandes Barbosa. Faz uso da palavra a Vereadora Magali Aparecida Selva
Pinto. Ao término, o Presidente solicita e os vereadores Eduardo José Vidoski
e Marcos Sérgio Gonçalves Fontes acompanham a Edil Magali Aparecida
Selva Pinto à sua mesa. A seguir, o Sr. Presidente passa a palavra ao 1º
Secretário, Vereador Olyntho Sequalini Voltarelli, que procede à leitura das
matérias destinadas ao Expediente. Processo nº. 0598/19. Marcos Sergio
Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a substituição do uso de
copos plásticos por copos ecológicos, pelos órgãos e repartições, da
Administração Pública Direta e Indireta do município de São Caetano do Sul,
e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de
Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0602/19. Caio Eduardo Kin Jesus
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Funaki. Projeto de Lei que "Institui no Calendário Oficial de Datas e Eventos
do Município de São Caetano do Sul o 'Sanca Rockfest' e dá outras
providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e
Orçamento”. Processo nº. 0708/19. Eclerson Pio Mielo. Projeto de Lei que
"Institui o 'Centro de Referência e Atendimento à Mulher em Situação de
Violência', 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. 0709/19. Eclerson Pio Mielo. Projeto de Lei que
"Dispõe sobre diretrizes para a Política de Enfrentamento à Violência Contra
Mulheres no município de São Caetano do Sul e dá outras providências.". “Às
Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo
nº. 0715/19. Mesa Diretora. Projeto de resolução que "Institui a comemoração
do 'Dia do Escoteiro', na Câmara Municipal de São Caetano do Sul e dá outras
providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e
Orçamento”. Processo nº. 0716/19. Mesa Diretora. Projeto de resolução que
"Institui a comemoração do 'Dia internacional da Mulher', na Câmara
Municipal de São Caetano do Sul e dá outras providências.". “Às Comissões
de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0731/19.
Eduardo José Vidoski. Projeto de Lei que "Institui no Calendário Oficial de
Datas e Eventos do Município de São Caetano do Sul, o 'Dia de
Conscientização sobre a Autoexposição Digital na Juventude' e dá outras
providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e
Orçamento”. Processos nºs. 0577/19 e 0578/19. Anacleto Campanella
Junior. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes
benfeitorias para o Município: a limpeza da praça localizada no cruzamento
das ruas Silvia e Amazonas, bairro Oswaldo Cruz; e a desratização e
dedetização na extensão da rua Luís de D'Agostini, bairro Fundação. “Ao
Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0579/19 a 0583/19. César Rogério Oliva.
Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias
para o Município: a instalação de uma lombada na rua Santo André na
proximidade da rua Giuseppe Carnevalli, no bairro Boa Vista; a poda de uma
árvore na rua Tietê, altura do numeral 485, bairro Boa Vista; manutenção da
EMEI Irineu da Silva, no interior do Bosque do Povo, no bairro São José; a
retirada de uma colmeia de abelhas, de dentro de uma sala de aula da EMEF
Profª. Eda Mantoanelli; e a recondução da Professora de Hidroginástica
Silvânia Finardi, ao CISE João Nicolau Braido, ante os anseios da sociedade
sulsancaetanense manifestada por meio de abaixo assinado que segue anexo,
e/ou a apresentação dos motivos determinantes para já efetivada transferência.
“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0597/19. Sueli Aparecida Nogueira
Ferreira da Silva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando
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recapeamento asfáltico da avenida dos Estados com a rua São José, bairro
Prosperidade. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0600/19 e 0601/19. Caio
Eduardo Kin Jesus Funaki. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal
objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: vistoria urgente nas
residências e áreas com relatos de presença de escorpiões, bem como estudos
emergenciais para a criação de mecanismos de prevenção de acidentes e danos
às pessoas que poderão ser provocados pela picada desse aracnídeo; e
providências no sentido de efetuar a revitalização urgente de toda estrutura do
terminal rodoviário intermunicipal e interestadual, conhecido como "Estação
São Caetano", localizado na rua Santo Antônio, 50, Centro. “Ao Senhor
Prefeito”. Processos nºs. 0603/19 a 0618/19. Marcel Franco Munhoz.
Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias
para o Município: a renovação do Programa Mais Oportunidade; a realização
de ações no combate à proliferação de escorpiões, no bairro Mauá; a
realização de ações no combate à proliferação de escorpiões, no bairro
Oswaldo Cruz; para realização de ações no combate à proliferação de
escorpiões, no bairro Fundação; a realização de ações no combate à
proliferação de escorpiões, no bairro Santa Maria; a realização de ações no
combate à proliferação de escorpiões, no bairro Jardim São Caetano; a
realização de ações no combate à proliferação de escorpiões, no bairro Nova
Gerty; a realização de ações no combate à proliferação de escorpiões, no
bairro Olímpico; ações no combate à proliferação de escorpiões, no Centro;
ações no combate à proliferação de escorpiões, no bairro Barcelona; ações no
combate à proliferação de escorpiões, no bairro Boa Vista; ações no combate
à proliferação de escorpiões, no bairro Cerâmica; ações no combate à
proliferação de escorpiões, no bairro Prosperidade; ações no combate à
proliferação de escorpiões, no bairro Santa Paula; ações no combate à
proliferação de escorpiões, no bairro Santo Antônio; e ações no combate à
proliferação de escorpiões, no bairro São José. “Ao Senhor Prefeito”.
Processo nº. 0619/19. Jander Cavalcanti de Lira. Indicação ao Senhor Prefeito
Municipal objetivando o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando
sobre conceder o abono aos profissionais da educação, com os valores
corrigidos para o ano de 2019 a serem pagos em 12 parcelas. “Ao Senhor
Prefeito”. Processos nºs. 0621/19 a 0627/19. Ricardo Andrejuk. Indicações
ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o
Município: a instalação de sistema de monitoramento junto a GCM na
passagem subterrânea Gabriel Zambrana; a instalação de ventiladores na base
da GCM situada na passagem subterrânea Gabriel Zambrana; a limpeza e
manutenção das caixas d água, localizadas na passagem subterrânea Gabriel
Zambrana; a poda de árvores na rua Perrella, bairro Fundação; a reforma do
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passeio público na rua Perrella, em frente a estação da CPTM; a revitalização
da passagem subterrânea Gabriel Zambrana com adequação as normas de
acessibilidade; e a instalação de um ponto de ônibus coberto na rua Perrella,
em frente ao número 391, bairro Fundação. “Ao Senhor Prefeito”. Processos
nºs. 0629/19 a 0632/19. César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito
Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: que seja
firmado convênio junto à Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo SSP/SP em parceria com a Delegacia Geral da Polícia Civil para a
implantação do serviço de Registro de BO Eletrônico (Boletim de Ocorrência
Eletrônico), em equipamentos municipais, destinado para moradores sem
acesso à internet e/ou que necessitem de orientação de como proceder a
realização do registro da ocorrência por meio eletrônico; determinar a Guarda
Civil Municipal, rondas intensivas com auxílio de motocicletas, viaturas e
bicicletas em todo bairro Prosperidade, principalmente no período após as
22:00 horas; a instalação de ventiladores nas salas de aula da EME Prof.
Alcina Dantas Feijão, no bairro Mauá; e a manutenção e/ou instalação de
novos ares-condicionados no Atende Fácil. “Ao Senhor Prefeito”. Processo
nº. 0634/19. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Indicação ao Senhor Prefeito
Municipal objetivando a implantação de postos de atendimento, instalados em
prédios públicos, como Atende Fácil e bases da Guarda Civil Municipal de
São Caetano do Sul, com serviço de abertura de Boletim de Ocorrência
Eletrônico. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0648/19 e 0649/19. Sueli
Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito
Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: intimar o
proprietário para realizar a poda das árvores localizada no terreno rua Serafim
Carlos, 95, bairro Oswaldo Cruz; e intimar o proprietário para realizar o
conserto da calçada localizada na rua Serafim Carlos, 95, bairro Oswaldo
Cruz. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0650/19 a 0682/19. Marcel
Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as
seguintes benfeitorias para o Município: a isenção do pagamento do
estacionamento rotativo aos idosos, mediante o uso do Cartão do Idoso,
independente das vagas demarcadas; viabilizar vagas de estacionamento para
clientes dos comércios estabelecidos na rua Pandiá Calógeras (box 01-06),
bairro Cerâmica; instalação de redutor de velocidade (lombada) na rua
Professora Maria Macedo, altura dos números 466 e 469, Centro; ações de
prevenção e combate ao mosquito Aedes aegypti, no Centro; ações de
prevenção e combate ao mosquito Aedes aegypti, no bairro Boa Vista; ações
de prevenção e combate ao mosquito Aedes aegypti, no bairro Barcelona;
ações de prevenção e combate ao mosquito Aedes aegypti, no bairro
Cerâmica; ações de prevenção e combate ao mosquito Aedes aegypti, no
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bairro Fundação; ações de prevenção e combate ao mosquito Aedes aegypti,
no bairro Prosperidade; ações de prevenção e combate ao mosquito Aedes
aegypti, no bairro Santo Antônio; ações de prevenção e combate ao mosquito
Aedes aegypti, no bairro São José; ações de prevenção e combate ao mosquito
Aedes aegypti, no bairro Santa Paula; ações de prevenção e combate ao
mosquito Aedes aegypti, no bairro Santa Maria; ações de prevenção e combate
ao mosquito Aedes aegypti, no bairro Jardim São Caetano; ações de prevenção
e combate ao mosquito Aedes aegypti, no bairro Nova Gerty; ações de
prevenção e combate ao mosquito Aedes aegypti, no bairro Olímpico; ações
de prevenção e combate ao mosquito Aedes aegypti, no bairro Oswaldo Cruz;
ações de prevenção e combate ao mosquito Aedes aegypti, no bairro Mauá; a
adoção de medidas para a realização de ação de desratização no bairro São
José; a adoção de medidas para a realização de ação de desratização no bairro
Santa Maria; a adoção de medidas para a realização de ação de desratização
no bairro Prosperidade; a adoção de medidas para a realização de ação de
desratização no bairro Oswaldo Cruz; a adoção de medidas para a realização
de ação de desratização no bairro Santa Paula; a adoção de medidas para a
realização de ação de desratização no bairro Santo Antônio; estudos e
tratativas visando a adoção de medidas para a realização de ação de
desratização no bairro Boa Vista; a adoção de medidas para a realização de
ação de desratização no bairro Barcelona; a adoção de medidas para a
realização de ação de desratização no Centro; a adoção de medidas para a
realização de ação de desratização no bairro Cerâmica; a adoção de medidas
para a realização de ação de desratização no bairro Fundação; a adoção de
medidas para a realização de ação de desratização no bairro Jardim São
Caetano; a adoção de medidas para a realização de ação de desratização no
bairro Mauá; a adoção de medidas para a realização de ação de desratização
no bairro Nova Gerty; e a adoção de medidas para a realização de ação de
desratização no bairro Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº.
0684/19. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Indicação ao Senhor Prefeito
Municipal objetivando determinar a Guarda Civil Municipal, rondas
intensivas nos períodos de aula, matutino e noturno, nos 2 (dois) campi da
Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS), do Centro, localizado
na rua Santo Antônio, nº 50, e do bairro Barcelona, localizado na avenida
Goiás, nº 3400. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0687/19 a 0689/19.
César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as
seguintes benfeitorias para o Município: a remoção de um caminhão,
abandonado há anos, na rua Lisboa, em frente a praça na congruência das ruas
Bom Pastor e Geovanni Di Nard, bairro Oswaldo Cruz; a limpeza da canaleta,
da rua Votorantim, no bairro Barcelona; e o reparo no passeio público, na
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alameda Conde de Porto Alegre, altura do numeral 1717, no bairro Santa
Maria, por conta das raízes de uma grande árvore existente no local. “Ao
Senhor Prefeito”. Processo nº. 0690/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira
da Silva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando intimar o
proprietário do imóvel localizado na alameda São Caetano, 857, bairro Santa
Maria para realizar o conserto da sua calçada. “Ao Senhor Prefeito”.
Processo nº. 0691/19. Marcel Franco Munhoz. Indicação ao Senhor Prefeito
Municipal objetivando a instalação de totens de videomonitoramento no
município. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0693/19. Caio Eduardo Kin
Jesus Funaki. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando determinar
a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nos períodos de aula, matutino e
noturno, na Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS) - campus
Conceição e Colégio Universitário USCS, ambos localizados na rua
Conceição, 321, bairro Santo Antônio, bem como por todo o perímetro
escolar. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0695/19 e 0696/19. César
Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as
seguintes benfeitorias para o Município: a poda de árvores nas proximidades
da escola estadual Maria Trujilo Torloni, situado à estrada das Lágrimas,
numeral 579, bairro São José; e a poda de uma grande amoreira no interior da
EMEI Fernando Piva, situado à rua Cavalheiro Ernesto Giuliano,numeral
1050, bairro Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0698/19 e
0699/19. Sidnei Bezerra da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal
objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: parceria com o
Comitê Paralímpico Brasileiro a fim de oferecer modalidades esportivas aos
munícipes portadores de deficiência, no Centro de Formação Esportiva do
Comitê Paralímpico Brasileiro; e reparos na valeta localizada na rua
Turmalinas com a rua da Fortuna, bairro Prosperidade. “Ao Senhor
Prefeito”. Processos nºs. 0700/19 e 0701/19. Ubiratan Ribeiro Figueiredo.
Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias
para o Município: a completa reforma, em caráter de urgência, do campus
Barcelona da Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS); e a
implantação de uma unidade do programa "Bom Prato" no município de São
Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0702/19 a 0707/19.
César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as
seguintes benfeitorias para o Município: a adequação do tempo do semáforo
existente na avenida Tietê com a rua Iguassu; a pintura de faixa de travessia
de pedestre no cruzamento da estrada das Lágrimas e avenida Guido Aliberti,
no bairro São José; a reforma do viaduto dos Autonomistas, que liga o Centro
ao bairro Fundação; a permanência de efetivo da Guarda Civil Municipal GCM, na entrada dos campus da USCS, visando garantir a segurança dos
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alunos; a poda de árvore na rua São Paulo, mais precisamente na esquina com
a rua Amazonas; e a fiscalização em uma fábrica de refinamento de óleo,
situada à rua Maximiliano Lorenzini, numeral 28, bairro Fundação. “Ao
Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0710/19 a 0714/19. Marcos Sergio
Gonçalves Fontes. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as
seguintes benfeitorias para o Município: a criação do "Programa Sala Verde"
no município de São Caetano do Sul; instalar sensores nos semáforos do
município de São Caetano do Sul, para aumentar o tempo de travessia dos
idosos; o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre a criação
do Banco de Área Verde; providenciar o reparo asfáltico na rua Eduardo
Prado, altura do número 188, bairro São José; e solucionar com urgência
dentro do cronograma preestabelecido o exame e a poda de galhos de árvores,
sito à rua Humaitá, bairro Fundação. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº.
0717/19. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Indicação ao Senhor Prefeito
Municipal objetivando a implantação de sistema de coleta subterrânea
(soterrada) em pontos estratégicos, denominados "eco pontos", em todos os
bairros de São Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs.
0718/19 a 0724/19. Moacir Luiz Gomes Rubira. Indicações ao Senhor
Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a
poda da copa da árvore na rua São Carlos, n.º 165, bairro Santa Paula; o
replantio de árvore na rua Castro Alves, 920, bairro Oswaldo Cruz; a
elaboração e o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, objetivando a
implantação do "telhado verde" nos pontos cobertos (paradas) de ônibus do
transporte coletivo e, nos pontos cobertos de táxis, no município de São
Caetano do Sul; a reforma e pintura de rampa de acessibilidade aos portadores
de deficiências físicas na rua carlos com a avenida Goiás, no bairro Santo
Antônio; a poda da copa da árvore na rua Maceió, n.º 444, bairro Barcelona;
implantação de placa de fiscalização eletrônica de velocidade de 40 km/h, na
avenida Dr. Augusto de Toledo n.º 1504, com a rua Castro Alves, no bairro
Oswaldo Cruz; e implantação de radar eletrônico em frente ao condomínio na
alameda Cassaquera, n.º 560, no bairro Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”.
Processos nºs. 0725/19 e 0726/19. Ricardo Andrejuk. Indicações ao Senhor
Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a
manutenção do gramado na praça Ivanhoé Espósito (monumento terço dos
homens), situada na confluência da rua Humberto de Campos com a rua Luiz
Cláudio Capovilla Filho, no bairro São José; e a reforma da calçada na rua 24
horas. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0727/19 a 0730/19. Maurício
Fernandes da Conceição. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal
objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a instalação de
"dispenser ou fulcros" de saquinhos plásticos em toda área de passeio público
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de pets e parques com espaço canino; a revitalização geral do CER Luiz
Baraldi (GISELA), no bairro Nova Gerty; revitalização geral do Clube
Municipal Águias de Nova Gerty; e instalação de tachões na rotatória,
localizada entre as ruas Juruá e avenida Tietê, no bairro Nova Gerty. “Ao
Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0732/19 a 0734/19. Eduardo José Vidoski.
Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias
para o Município: que realize estudos para a construção de lixeiras
subterrâneas na cidade de São Caetano do Sul; a manutenção da valeta situada
na rua Pelegrino Bernardo, altura do número 454, bairro Olímpico; e a
repintura da faixa de travessia de pedestres localizada na alameda São Caetano
esquina com a travessa Regina Oneda, bairro Santa Paula. “Ao Senhor
Prefeito”. Processo nº. 0737/19. Marcel Franco Munhoz. Indicação ao
Senhor Prefeito Municipal objetivando a implantação de projetos de
alfabetização política nas escolas públicas, desde a educação infantil até o
ensino médio. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0738/19 a 0743/19.
Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as
seguintes benfeitorias para o Município: a sinalização de solo, (vaga de
estacionamento para deficientes), em caráter de urgência, na rua Santos
Dumont, em frente ao nº 208/206, bairro Boa Vista; a instalação de redutor de
velocidade, (lombada) na rua João Molinari entre os nºs 42 ao 49 - bairro Boa
Vista; a possibilidade de remover a demarcação de solo para estacionamento
de moto localizada na rua Afonso Pena, nº 257 - bairro Santa Paula; a
realização de campanha sobre a importância de diminuir o peso das mochilas
de alunos dos ensinos infantil e fundamental; manutenção do hidrante
localizado na Base Comunitária de Segurança, localizada na praça Mauá,
avenida Guido Aliberti, bairro Mauá; e realizar pintura de faixa de travessia
de pedestres, em frente ao estacionamento do restaurante Valderi, localizado
na rua Castro Alves, nº 51 - bairro Cerâmica. “Ao Senhor Prefeito”.
Processos nºs. 0744/19 e 0745/19. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Indicações
ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o
Município: a renovação dos integrantes do Programa Agente Cidadão Sênior,
bem como, a ampliação das vagas para o ano de 2019; e manter o benefício
da cesta básica aos participantes do Programa Agente Cidadão Sênior, que
não obtiveram seus contratos renovados em 2019. “Ao Senhor Prefeito”.
Processo nº. 0685/19. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Requerimento
solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas
nos períodos de aula, matutino e noturno, nos 2 (dois) campi da Universidade
Municipal de São Caetano do Sul (USCS), do Centro, localizado na rua Santo
Antônio, nº 50, e do bairro Barcelona, localizado na avenida Goiás, nº 3400.
Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta
hae
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encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0686/19.
César Rogério Oliva. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais
de Voto de Congratulações ao Senhor Alan de Camargo, coordenador do
partido Novo São Caetano do Sul, pelo Fórum de Segurança Pública,
realizado no último dia 05 de fevereiro, no edificio Ufficio, com a presença
do Deputado Estadual Senhor Heni Ozi Cukier. Colocado em discussão,
ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em
votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0692/19. Caio Eduardo Kin Jesus
Funaki. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M,
visando rondas ostensivas nos períodos de aula, matutino e noturno, na
Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS) - campus Conceição
e Colégio Universitário USCS, ambos localizados na rua Conceição, 321,
bairro Santo Antônio, bem como por todo o perímetro escolar. Colocado em
discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado
em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0735/19. Ubiratan Ribeiro
Figueiredo. Requerimento solicitando envio de ofício ao governador de São
Paulo, Excelentíssimo Senhor João Doria Júnior, visando a implantação de
uma unidade do programa "Bom Prato", no município de São Caetano do Sul.
Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta
encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0736/19.
Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos
Anais de Voto de Congratulações aos atletas e treinador da Equipe de
Taekwondo de São Caetano do Sul. Colocado em discussão, ninguém
desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica
“Aprovado”. Processo nº. 0683/19. Marcel Franco Munhoz. Requerimento
solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo
falecimento da Senhora Isaura Furlaneto dos Santos. 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.
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 e dá continuidade a
chamada nominal alfabética dos Srs. Vereadores. Fazem uso da palavra os
Nobres Edis: Jander Cavalcanti de Lira, Marcos Sergio Gonçalves Fontes e
Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Ninguém mais desejando fazer o uso da palavra,
hae
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é esgotada a fase de Explicação Pessoal. Para fazer um comunicado
relevante, faz uso da palavra o Vereador Eclerson Pio Mielo. 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. 2ª
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 2º Turno”.
“Publique-se.” Item II - Processo nº 2387/18. César Rogério Oliva. 2ª
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 2º Turno”. “Publique-se.” Item III - Processo
nº 2479/18. Marcel Franco Munhoz. 2ª 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 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 2º Turno”. “Publique-se.” Item IV - Processo nº 2553/18.
Caio Eduardo Kin Jesus Funaki e outros. 2ª 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 2º Turno”. “Publique-se.” Item V - Processo
nº 5326/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. 1ª Discussão e Votação do Projeto
de Lei que “Altera a redação do art. 2º da Lei nº 4.407, de 14 de junho de
2006, que criou a ‘Medalha Di Thiene’ 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
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1º Turno”. Item VI - Processo nº 6394/17. Sidnei Bezerra da Silva.
Discussão e Votação Únicas do Parecer da Comissão de Justiça e Redação,
opinando pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei que “Institui a
‘Semana de Orientação Vocacional’ na Rede Municipal de Ensino de São
Caetano do Sul e dá outras providências”. Colocado em discussão, o autor,
Vereador Sidnei Bezerra da Silva pede o arquivamento do Projeto de Lei.
Ninguém mais desejando fazer uso da palavra, é esta encerrada. Colocado em
votação, o pedido de arquivamento do Projeto de Lei fica “Aprovado”.
“Arquive-se”. Item VII - Processo nº 7666/17. Marcos Sergio Gonçalves
Fontes. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Dispõe sobre perda ou
extravio de cartão de ticket de estacionamento nos estabelecimentos que
especifica, situados no 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”. Esgotados os motivos que nortearam
a presente convocação, o Sr. Presidente declara, às dezoito horas e quarenta e
nove minutos, encerrada a presente Sessão. Para constar é lavrada esta Ata,
que lida e achada conforme, será assinada pelos Senhores Presidente e
Primeiro Secretário. ..........................................................................................

EDISON ROBERTO PARRA
PRESIDENTE
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1º SECRETÁRIO
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