ATA DA 05ª 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 MARÇO 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. As Atas da 04ª Sessão
Ordinária, da 2ª Sessão Extraordinária e da 1ª Sessão Solene são
“Aprovadas”. A seguir, passa a palavra ao 1º Secretário, Vereador Olyntho
Sequalini Voltarelli, que procede à leitura das matérias destinadas ao
Expediente. Processo nº. 0981/19. Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo. Ofício do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, encaminhando
cópia do processo que trata das contas da Prefeitura Municipal de São Caetano
do Sul, relativas ao exercício de 2014. “À Comissão de Finanças e
Orçamento, distribuindo-se cópia aos Srs. Vereadores.”. Processo nº.
0394/10. Prefeitura Municipal. Ofício do Sr. Prefeito Municipal,
encaminhando cópia do Decreto nº 11.392, de 21/02/19. “Ciente”. Processo
nº. 1286/12. Prefeitura Municipal. Ofício do Sr. Prefeito Municipal,
encaminhando cópia do Decreto nº 11.395, de 26/02/19. “Ciente”. Processo
nº. 0015/19. Prefeitura Municipal. Ofício do Sr. Prefeito Municipal,
encaminhando cópia do Decreto nº 11.391, de 18/02/19. “Ciente”. Processo
nº. 1004/19. Prefeitura Municipal. Ofício do Sr. Prefeito Municipal,
encaminhando cópia do Decreto nº 11.393, de 21/02/19. “Ciente”. Processo
nº. 1005/19. Prefeitura Municipal. Ofício do Sr. Prefeito Municipal,
encaminhando cópia do Decreto nº 11.364, de 22/02/19. “Ciente”. Processo
nº. 0960/19. Prefeitura Municipal. Projeto de Lei que "Cria vagas de empregos
públicos de Professor e Professor I, no quadro de empregos públicos da
Universidade Municipal de São Caetano do Sul - USCS e dá outras
providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e
Orçamento”. Processo nº. 0969/19. Mesa Diretora. Projeto de resolução que
"Institui a comemoração da 'Semana do Terço dos Homens', 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. 0970/19.
Mesa Diretora. Projeto de resolução que "Dispõe sobre a realização de Sessão
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Solene comemorativa ao 'Dia do Médico' 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. 0955/19. Marcos Sergio
Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a afixação de cartaz
informativo, nos locais que especifica, com a nova redação do Código Penal
- Decreto-Lei nº2.848 de 07 de dezembro de 1940, referente ao crime de
importunação sexual 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. 0956/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes.
Projeto de Lei que "Acrescenta parágrafo único ao artigo 1º da Lei nº 5.330,
de 12 de agosto de 2015, que instituiu no Calendário Oficial de Datas e
Eventos do Município de São Caetano do Sul, o Dia Municipal das Doadoras
de Leite Materno e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e
Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0995/19. Jander
Cavalcanti de Lira. Projeto de Lei que "Acrescenta parágrafo único ao artigo
15 da Lei Complementar nº 13, de 27 de fevereiro de 2019, 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”. Processos nºs. 0907/19 a
0912/19. César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal
objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a remoção de uma
árvore na avenida Presidente Kennedy, altura da EMEF Profª. Eda
Montoanelli, bairro Santa Maria; manutenção no muro da caixa d'agua na rua
Bertolino da Cunha, no bairro Oswaldo Cruz; a reposição das caçambas de
lixo ao longo do jardim da Eletropaulo, no bairro Barcelona; determinar a
Guarda Civil Municipal, rondas intensivas com auxílio de bicicletas,
motocicletas e viaturas no entorno da nova escola da USCS; a notificação do
proprietário do imóvel localizado à avenida Presidente Kennedy, altura do
numeral 2158, no bairro Santa Maria, para retirada de 2 mini postes da
calçada; e determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas com auxílio
de motocicletas, bicicletas e viaturas no entorno da EME Prof. Vicente Bastos,
bairro São José. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0913/19. Ubiratan
Ribeiro Figueiredo. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando
tratativas, em conjunto com agentes de trânsito de São Bernardo do Campo,
quanto à coordenação do fluxo de veículos nos horários de pico na passagem
das avenidas estrada das Lágrimas e Rr. Rudge Ramos, divisa entre os
municípios de São Caetano do Sul e São Bernardo do Campo. “Ao Senhor
Prefeito”. Processos nºs. 0915/19 a 0920/19. Sueli Aparecida Nogueira
Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as
seguintes benfeitorias para o Município: conserto do buraco existente na rua
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Taipas, próximo ao número 1.006, bairro Santa Maria; a remoção de árvore
localizada na rua Roberto Simonsen, 780, bairro Santo Antônio; reparo
asfáltico e repintura de faixa de pedestre, situada próxima a rua Monte Alegre,
153. bairro Santo Antônio; a reforma do CER Bochófilo São José, localizado
na rua Rio Grande do Sul, 1083, bairro Santo Antônio; a devida manutenção
do muro da praça das Andorinhas, localizada na confluência das ruas Arari e
praça das Andorinhas, bairro Santa Maria; e conserto do buraco existente na
rua Antônio Garbelotto, esquina com a rua Taipas, número 276, bairro Santa
Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0925/19. Caio Eduardo Kin Jesus
Funaki. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando verificar melhor
localização da placa de sinalização de trânsito com a expressão "retorno"
instalada na avenida Presidente Kennedy, esquina com a rua José Olanda, rua
sem saída, bairro Boa Vista. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0927/19
e 0928/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva e outros. Indicações ao
Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o
Município: determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nos
arredores da General Motors em São Caetano do Sul; e determinar a Guarda
Civil Municipal, rondas intensivas nos principais pontos de ônibus de São
Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0930/19 a 0933/19.
Marcel Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando
as seguintes benfeitorias para o Município: a ampliação de atividades voltadas
às pessoas com deficiência, no município; a criação da "Creche Municipal do
Idoso", no município; à inscrição dos números inicial e final da quadra em
cada placa de rua do município; e a substituição das placas de rua, no Centro.
“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0937/19. Eclerson Pio Mielo. Indicação
ao Senhor Prefeito Municipal objetivando o envio de Projeto de Lei a esta
Edilidade, versando sobre criar o "Programa de Combate ao Assédio Sexual
no Transporte Coletivo do Município de São Caetano do Sul". “Ao Senhor
Prefeito”. Processos nºs. 0938/19 a 0940/19. Marcos Sergio Gonçalves
Fontes. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes
benfeitorias para o Município: que efetue o aumento da potência das lâmpadas
que iluminam a escadaria localizada na rua Caetano Garbelotto, altura dos
números 130 ao 104; solucionar com urgência dentro do cronograma
preestabelecido o exame de árvore, raiz e a poda de galhos, sito à rua Rio
Branco com rua 28 de Julho, bairro Fundação; e a colocação de assentos no
terminal de parada de ônibus localizado na rua Boa Vista. “Ao Senhor
Prefeito”. Processo nº. 0944/19. Eduardo José Vidoski. Indicação ao Senhor
Prefeito Municipal objetivando o recapeamento asfáltico no cruzamento da
rua Amazonas com a rua Silvia, bairro Nova Gerty. “Ao Senhor Prefeito”.
Processos nºs. 0946/19 e 0947/19. Marcel Franco Munhoz. Indicações ao
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Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o
Município: a limpeza do terreno localizado sob o viaduto Independência,
neste município; e a poda das árvores que obstruem as placas de trânsito e os
semáforos do município. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0948/19.
Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal
objetivando a pintura em faixa amarela na rua Cavalheiro Ernesto Giuliano,
altura do número 1036 e a colocação de placa de "proibido parar e estacionar".
“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0950/19 e 0951/19. Ricardo Andrejuk.
Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias
para o Município: a diminuição da carga horária da função de lactarista para
33 horas semanais; e a manutenção e regulagem dos semáforos da avenida
Presidente Kennedy com avenida Goiás e avenida Goiás com rua Aurélia. “Ao
Senhor Prefeito”. Processo nº. 0952/19. Marcel Franco Munhoz. Indicação
ao Senhor Prefeito Municipal objetivando o retorno do projeto cultural Arte
na Praça, no município. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0957/19 a
0959/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicações ao Senhor Prefeito
Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: para
efetuar reparos na pavimentação do logradouro rua Taipas, altura do nº 1018,
bairro Santa Maria; o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre
a criação do programa de curso popular pré-vestibular pela Universidade
Municipal de São Caetano do Sul - USCS; e o envio de Projeto de Lei a esta
Edilidade, versando sobre ampliar o colégio universitário da USCS para todos
os alunos do ensino médio matriculados nas da Rede Municipal de Ensino.
“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0966/19. Marcos Sergio Gonçalves
Fontes. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando solucionar com
urgência dentro do cronograma preestabelecido o exame de árvore, raiz e a
poda de galhos, sito à rua Padre Mororo, 499, bairro São José. “Ao Senhor
Prefeito”. Processo nº. 0967/19. Marcel Franco Munhoz. Indicação ao
Senhor Prefeito Municipal objetivando a revitalização e modernização do
Terminal Rodoviário Nicolau Delic. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs.
0971/19 a 0974/19. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Indicações ao Senhor
Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município:
estudos para criação do auxílio enchente aos moradores dos bairros de São
Caetano do Sul, que comprovadamente tiveram seus bens destruídos pela
enchente do último dia 10 de março de 2019; estudos para isenção da tarifa de
água, esgoto e taxa do lixo, aos moradores dos bairros de São Caetano do Sul
que, comprovadamente, tiveram suas residências invadidas pela enchente do
último dia 10 de março de 2019; estudos para isenção da cobrança de IPTU
aos moradores dos bairros de São Caetano do Sul que, comprovadamente,
tiveram suas residências invadidas pela enchente do último dia 10 de março
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de 2019; e instalação de placas de sinalização de trânsito e demarcação de
sinalização de solo na rua Machado de Assis e ruas adjacentes. “Ao Senhor
Prefeito”. Processos nºs. 0975/19 a 0980/19. Sidnei Bezerra da Silva.
Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias
para o Município: que notifique o responsável pelo imóvel localizado na
esquina das ruas São Bernardo e Arlindo Marchetti, no bairro Boa Vista, para
que este providencie a desobstrução da calçada; que revitalize a sinalização
de solo da faixa situada a rua Rio Grande do Sul, altura do nº 1030, no bairro
Santo Antônio; que revitalize a sinalização de faixa de pedestre situada no
cruzamento das ruas Rio Grande do Sul e Piauí, no bairro Santo Antônio; que
avalie a árvore localizada na rua Tamandaré, nº132 no bairro Nova Gerty, com
vistas a sua remoção; a repintura da faixa de indicação de estacionamento
reservado à idosos, situada a rua Rio Grande do Sul, altura do nº 1035, no
bairro Santo Antônio; e que notifique o responsável pelo imóvel localizado à
rua Engenheiro Rebouças, n° 1209, bairro Oswaldo Cruz, para que este
providencie a desobstrução da calçada. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs.
0982/19 a 0984/19. Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito
Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: estudos
visando a poda cautelosa nas copas das árvores que estejam com seus galhos
envolvendo os fios da rede elétrica, na rua da Garça, 121, clube CER
Prosperidade - CESPRO, bairro Prosperidade; a poda geral nas copas das
árvores situadas no interior do clube CER Prosperidade - CESPRO, à rua da
Garça, 121, bairro Prosperidade; e o recapeamento asfáltico nas proximidades
da praça Jarbas de Carvalho, altura do nº 134 da rua Ouro, esquina com a rua
Platina, acesso ao bairro Prosperidade. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs.
0985/19 a 0987/19. Eclerson Pio Mielo e outros. Indicações ao Senhor
Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a
concessão de isenção ou remissão do Imposto sobre Propriedade Predial e
Territorial Urbana - IPTU e taxas referentes ao primeiro semestre do exercício
fiscal de 2019, comprovadamente atingidos pela enchente e alagamento
causados pelas chuvas dos dias 10/03/2019 e 11/03/2019, no município de São
Caetano do Sul; o pagamento do auxílio emergencial às vítimas de enchente,
de um salário mínimo por mês, durante seis meses, que foram cadastradas pelo
serviço social da administração, comprovadamente atingidas pela enchente e
alagamento causados pelas chuvas dos dias 10/03/2019 e 11/03/2019, no
município de São Caetano do Sul; e a concessão de isenção, remissão ou
devolução de eventuais valores pagos, relativos à(s) contas(s) de consumo de
água e utilização do esgoto que especifica, bem como isenção da taxa de coleta
de lixo, para os imóveis edificados residenciais ou comerciais,
comprovadamente atingidos pela enchente e alagamento causados pelas
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chuvas dos dias 10/03/2019 e 11/03/2019, no município de São Caetano do
Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0988/19. Sidnei Bezerra da Silva.
Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando disponibilizar bote
inflável a remo, bem como coletes de salva vidas nas bases comunitárias da
Guarda Civil Municipal e da Polícia Militar localizadas próximas das áreas
que possuem histórico de enchentes, a saber, bairro Prosperidade, bairro
Fundação, bairro Centro/divisa com São Paulo, bairro Mauá/divisa bairro
Rudge Ramos, bairro Jardim São Caetano e outros que se fizerem necessário.
“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0989/19 a 0993/19. Moacir Luiz
Gomes Rubira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as
seguintes benfeitorias para o Município: a reforma do passeio público na rua
José Paolone, 139, bairro Santa Paula; a instalação de lixeira para
recolhimento de dejetos de animais na rua General Osório, n.º 673, bairro
Santa Paula; tampar buraco na avenida Presidente Kennedy altura do n.º 651,
no bairro Santa Paula; que intensifique o serviço de varrição e limpeza na rua
Votorantim no trecho do número 04 ao 82, bairro Barcelona; e a retirada de
três árvores e o replantio de cinco árvores de pequeno porte, na rua José
Paolone n.º 139, no bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs.
0996/19 a 0998/19. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Indicações ao Senhor
Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a
limpeza e capina nas ruas adjacentes ao Ribeirão dos Meninos, no bairro
Mauá; a limpeza e capina, com urgência, do quadrilátero da avenida Guido
Aliberti, rua Dora, rua Domitila e rua Nelson, no bairro Mauá; e a
revitalização da biblioteca municipal Esther Mesquita, situada à rua Boa
Vista, 150 - bairro Boa Vista. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0999/19
a 1001/19. César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal
objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a implementação de
medidas de atenção à saúde física e sanitária, por meio do combate a vetores
de doenças como ratos, mosquitos, baratas (dedetizações e desratizações),
assim como, ações de combate e prevenção de doenças quer por
medicamentos quer por vacinação, aos vitimados da enchente ocorrida no dia
10 de março de 2019; a reedição do plano emergencial de assistência integral
aos comerciantes e industriais das áreas atingidas pelas enchentes, assim como
estabelecido quando das últimas enchentes ocorridas em anos anteriores; e a
reedição do plano emergencial de assistência integral aos moradores das áreas
atingidas pelas enchentes, assim como estabelecido quando das últimas
enchentes ocorridas em anos anteriores. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº.
1006/19. Ricardo Andrejuk. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal
objetivando o envio de projeto de lei dispondo sobre a obrigatoriedade da
destinação preferencial de todos os assentos dos veículos de transporte público
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coletivo no município de São Caetano do Sul para o uso de idosos, gestantes,
obesos, pessoas com deficiência, mobilidade reduzida ou mulheres. “Ao
Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1008/19 e 1009/19. Caio Eduardo Kin Jesus
Funaki. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes
benfeitorias para o Município: providências no sentido de efetuar a
manutenção urgente dos brinquedos acessíveis instalados no parque Espaço
Verde Chico Mendes, localizado na avenida Fernando Simonsen, 566, bairro
Cerâmica, além de realizar estudos de viabilidade para a instalação de
brinquedos acessíveis nos demais parques e espaços de lazer de São Caetano
do Sul, que ainda não contenham esses importantes equipamentos; e à
instalação de um redutor de velocidade (lombada) ou outro dispositivo que
possa inibir o abuso de velocidade na rua Santa Rosa, altura do nº 79, bairro
Santa Paula, próximo à EMEI José Auricchio. “Ao Senhor Prefeito”.
Processo nº. 1016/19. Edison Roberto Parra. Indicação ao Senhor Prefeito
Municipal objetivando para que envie uma equipe de campo para realizar a
poda dos galhos da árvore situada à rua Heloísa Pamplona, nº 177 e nº 215 bairro Fundação. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1019/19. Maurício
Fernandes da Conceição. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando
a elaboração de estudos para a viabilidade da criação da "Secretaria da
Mulher" em nosso município,. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1024/19
a 1028/19. Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal
objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: determinar a Guarda
Civil Municipal, rondas intensivas e constantes , preferencialmente a pé, na
rua Engenheiro Armando de Arruda Pereira e nas ruas que contam com maior
número de comércio e transeuntes - bairro São José; manutenção geral na
EMEI Irineu da Silva; poda e vistoria nas árvores localizadas na rua Bela Vista
- bairro São José; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas na
rua Engenheiro Armando de Arruda Pereira, assim como nas ruas que contam
com maior número de comércio e transeuntes no bairro São José; e a
revitalização geral nas dependências do Bosque do Povo, localizado na
estrada das Lágrimas, nº 320 - bairro São José. “Ao Senhor Prefeito”.
Processos nºs. 1029/19 e 1030/19. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Indicações
ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o
Município: soluções para o trânsito da rua Roberto Simonsen, na altura do
Colégio Eduardo Gomes; e reforma da calçada de passeio público de toda a
extensão da rua José Paolone, no bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”.
Processos nºs. 1031/19 a 1044/19. Marcel Franco Munhoz. Indicações ao
Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o
Município: a limpeza e higienização da bica Ivaí, no bairro Santa Maria; a
limpeza e higienização da bica Conde de Porto Alegre, no bairro Santa Maria;
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o retorno do programa auxílio do transporte escolar; a limpeza e higienização
da bica Ceará, no bairro Fundação; a limpeza e higienização da bica Sebastião
Diogo, no bairro Boa Vista; a limpeza e higienização da bica Clóvis
Bevilácqua, no bairro Cerâmica; a limpeza e higienização da bica da Paz, no
bairro Mauá; a limpeza e higienização da bica da Paz, no bairro Mauá; a
limpeza e higienização da bica Pelegrino Bernardo, no bairro Olímpico; a
limpeza e higienização da bica estrada das Lágrimas, no bairro Jardim São
Caetano; a limpeza e higienização da bica Libero Badaró, no bairro Jardim
São Caetano; a limpeza e higienização da bica Capivari, no bairro Nova Gerty;
ações de conscientização às pessoas quanto ao descarte irregular de lixo; e
ações preventivas para evitar futuras quedas de árvores no município. “Ao
Senhor Prefeito”. Processo nº. 0906/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes.
Requerimento solicitando envio de ofício à empresa Viação Padre Eustáquio
- VIPE, visando permitir que os idosos portando 'Cartão Sênior' utilizem as
linhas de ônibus da Viação Padre Eustáquio sem a necessidade de realizar a
biometria na catraca. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso
da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”.
Processo nº. 0914/19. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando
envio de ofício à Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo, visando
tratativas em conjunto com agentes de trânsito de São Caetano do Sul, quanto
à coordenação do fluxo de veículos nos horários de pico na passagem das
avenidas estrada das Lágrimas e Dr. Rudge Ramos, divisa entre os municípios
de São Caetano do Sul e São Bernardo do Campo. Colocado em discussão,
ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em
votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0921/19. Anacleto Campanella
Junior. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de
Congratulações ao Prof. José de Souza Martins, natural de São Caetano do
Sul, escolhido pelo conselho deliberativo do CNPQ (Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico) para receber o título de
pesquisador emérito 2019. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer
uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”.
Processo nº. 0922/19. Anacleto Campanella Junior. Requerimento
solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações à EME
Profª Alcina Dantas Feijão pelo excelente desempenho no Torneio Greenk
2018, recebendo o "Prêmio Destaque", por ter recolhido 7 toneladas de lixo
eletrônico que deixaram de poluir nosso planeta. Colocado em discussão,
ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em
votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0924/19. Marcos Sergio Gonçalves
Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa ENEL Distribuição São Paulo - SCS, visando prestar esclarecimentos e providenciar
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a correta manutenção do sistema de distribuição de energia elétrica para a
cidade de São Caetano do Sul, evitando os famosos "apagões.". Colocado em
discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado
em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0926/19. Sueli Aparecida
Nogueira Ferreira da Silva e outros. Requerimento solicitando envio de ofício
à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas nos arredores da General
Motors em São Caetano do Sul. Colocado em discussão, ninguém desejando
fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica
“Aprovado”. Processo nº. 0929/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da
Silva e outros. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPMM, visando rondas ostensivas nos principais pontos de ônibus de São Caetano
do Sul. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta
encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0954/19.
Jander Cavalcanti de Lira. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos
Anais de Voto de Congratulações à EME Profª. Alcina Dantas Feijão, pela
comemoração do seu 52º aniversário, neste mês. Colocado em discussão,
ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em
votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0963/19. Jander Cavalcanti de Lira.
Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de
Congratulações ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março,
fixado no ano de 1975, pela Organização das Nações Unidas - ONU - com
intuito de relembrar as conquistas sociais, políticas econômicas das mulheres,
independente de divisões nacionais, étnicas, linguísticas, culturais,
econômicas ou políticas. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer
uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”.
Processo nº. 0965/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento
solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações ao
Hospital São Luiz - Unidade São Caetano do Sul, pela iniciativa de promover
no dia 09 de março, as 10 horas palestra aberta sobre Primeiros Socorros.
Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta
encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0994/19.
Jander Cavalcanti de Lira. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos
Anais de Voto de Congratulações ao Sr. Diego Araújo Schulz, pela sua
presteza e iniciativa de resgatar moradores em estado de risco. Colocado em
discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra, é esta encerrada.
Colocado em votação, fica “Aprovado, com voto contrário do Vereador
Ubiratan Ribeiro Figueiredo”. Para declarar voto, fazem uso da palavra os
vereadores Jander Cavalcanti de Lira e César Rogério Oliva. Processo nº.
1002/19. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício ao
DAEE - Departamento de Águas e Energia Elétrica - SEDE, na pessoa do seu
hae
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superintendente Senhor Heitor Brandão de Azevedo, visando que proceda
urgente limpeza e desassoreamento na bacia do alto Tamanduateí incluídas as
sub-bacias dos ribeirões dos Meninos e couros e do córrego Oratório, medidas
fundamentais para o controle e minimização das inundações do município de
São Caetano do Sul e região. Colocado em discussão, ninguém desejando
fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica
“Aprovado”. Processo nº. 1003/19. César Rogério Oliva. Requerimento
solicitando envio de ofício ao DAEE - Departamento de Águas e Energia
Elétrica - Sede, na pessoa do seu superintendente Senhor Heitor Brandão de
Azevedo, visando que seja priorizado o plano regional de combate às
enchentes com a implantação do plano regional de macro e microdrenagem
para as sete cidades do ABC, com especial atenção para a construção do
piscinão do Jaboticabal, primordial para acabar com as enchentes em São
Caetano do Sul. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da
palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo
nº. 1007/19. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Requerimento solicitando
inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações à Secretaria
Municipal de Saúde, na pessoa da Ilma. Secretária Drª Regina Maura Zetone
Grespan, extensivo a toda a equipe colaboradora, pelos trabalhos realizados
com agilidade e competência, que comprovam que esta importante pasta conta
com uma gestão diligente e competente. Colocado em discussão, ninguém
desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica
“Aprovado”. Processo nº. 1012/19. Edison Roberto Parra. Requerimento
solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações à
Papelaria Gicless, inaugurada no dia 23 de fevereiro. Colocado em discussão,
ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em
votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1013/19. Edison Roberto Parra.
Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de
Congratulações à Bola de Neve Church, por figurar no Guiness Book, o livro
dos recordes, pela maior bateria do mundo com 1010 ritmistas que compõe a
Batucada Abençoada. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso
da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”.
Processo nº. 1014/19. Edison Roberto Parra. Requerimento solicitando
inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações pelos 63 anos da
Igreja Evangélica Pentecostal o Brasil para Cristo no último dia 03 de março.
Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta
encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1015/19.
Edison Roberto Parra. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais
de Voto de Congratulações pelos 60 anos da 1ª Igreja Presbiteriana
Independente de São Caetano do Sul. Colocado em discussão, ninguém
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desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica
“Aprovado”. Processo nº. 1017/19. Jander Cavalcanti de Lira. Requerimento
solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações ao
morador Marcus Vinicius Martinez, pela sua presteza e iniciativa no resgate
de moradores em estado de risco. Colocado em discussão, ninguém desejando
fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica
“Aprovado”. Processo nº. 1018/19. Maurício Fernandes da Conceição.
Requerimento solicitando envio de ofício à empresa Vivo - Telefônica Brasl
S/A, visando a remoção e manutenção dos cabos danificados de telefonia e tv
a cabo da empresa vivo que se encontram soltos no chão nas ruas Dora e
Domitila, ambas no bairro Mauá. Colocado em discussão, ninguém desejando
fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica
“Aprovado”. Processo nº. 1023/19. Eclerson Pio Mielo. Requerimento
solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas
na rua Engenheiro Armando de Arruda Pereira, assim como nas ruas que
contam com maior número de comércio no bairro São José. Colocado em
discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado
em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0020/19. César Rogério Oliva.
Requerimento solicitando envio de ofício ao Senhor Prefeito municipal,
visando obter informações sobre falhas estruturais em creches do Grande
ABC, incluindo o município de São Caetano do Sul, pelo Tribunal de Contas
do Estado - TCE. O Sr. Presidente comunica ao Plenário que, tendo sido
encerrada a discusão e o encaminhamento para votação na 4ª Sessão
Ordinária, resta para a presente sessão apenas a votação. Colocado em
votação, fica “Rejeitado, com votos favoráveis dos vereadores César
Rogério Oliva, Francisco de Macedo Bento, Jander Cavalcanti de Lira e
Ubiratan Ribeiro Figueiredo”. Processo nº. 0945/19. Eduardo José
Vidoski. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de
Profundo Pesar falecimento da Senhora Terezinha França Roberto. Colocado
em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada.
Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0949/19. Anacleto
Campanella Junior. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de
Voto de Profundo Pesar pelo falecimento da Senhora Elisabete Gomes de
Oliveira Ferreira. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da
palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo
nº. 0968/19. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em
Ata e nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento de Francisco
Augusto de Lima. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da
palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo
nº. 1022/19. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando inserção em Ata e
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nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor Eduardo
Bezerra de França. 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:
Anacleto Campanella Junior, César Rogério Oliva, Jander Cavalcanti de Lira,
Marcos Sergio Gonçalves Fontes, Sidnei Bezerra da Silva e Ubiratan Ribeiro
Figueiredo. 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 à leitura da Ordem do Dia. Item I - Processo nº 6479/17. Sueli
Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. 2ª Discussão e Votação do Projeto de
Lei que “Altera a redação da ementa e o artigo 1º da Lei nº 2.362, de 3 de
novembro de 1976, que instituiu o ‘Dia do Médico’ 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 2º Turno”.
“Publique-se.” Para declarar voto, faz uso da palavra a vereadora Sueli
Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Item II - Processo nº 0941/19. Caio
Eduardo Kin Jesus Funaki. Discussão e Votação Únicas do Projeto de
Resolução que “Concede licença ao Vereador Caio Eduardo Kin Jesus Funaki,
para tratar de assuntos particulares, pelo prazo de 29 (vinte e nove) dias, no
período de 19 de março a 16 de abril de 2019 e dá outras providências”.
Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra, é esta
encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. “Publique-se.” O Sr.
Presidente solicita que seja feita a convocação do respectivo suplente. Para
declarar voto, faz uso da palavra o Vereador Caio Eduardo Kin Jesus Funaki.
Item III - Processo nº 0494/19. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
Discussão e Votação Únicas do Projeto de Decreto Legislativo apresentado
pela Comissão de Finanças e Orçamento, em seu Parecer nº 12, de 2019/2020,
que “Aprova as Contas do Prefeito Municipal referentes ao exercício de 2012
e dá outras providências. voto contrário, em separado, apresentado pelo
vereador Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Colocado em discussão, ninguém
desejando fazer uso da palavra, é esta encerrada. Colocado em votação, fica
“Aprovado”. “Publique-se.” O Senhor Presidente comunica ao Plenário que,
em se tratando de Projeto de Decreto Legislativo que aprova as contas do
Executivo Municipal, relativas ao exercício de 2012, nos termos do artigo 176,
§ 5º, alínea “b”, do Regimento Interno, a votação será de forma nominal. O
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Sr. Presidente também esclarece ao Plenário que, nos termos do inciso I do
artigo 203, do do Regimento Interno, o Projeto de Decreto Legislativo
referente às contas do Executivo Municipal relativas ao exercício de 2012, só
poderá ser rejeitado por decisão de 2/3 (dois terços) dos membros da Câmara.
O Sr. Presidente esclarece ainda que a matéria exige o quórum especial de 2/3
(dois terços) dos membros da Câmara, neste caso, o Sr. Presidente também
deve votar para esta finalidade. Esclarece, ainda, que os Vereadores que forem
favoráveis ao projeto deverão votar “Sim” e os que forem contrários deverão
votar “Não”. O Vereador Jander Cavalcanti de Lira pede vistas ao processo,
por 1 (uma) sessão. Colocado em votação, o pedido de vistas por 1 (uma)
sessão fica “Rejeitado, com votos favoráveis dos vereadores César
Rogério Oliva, Francisco de Macedo Bento, Jander Cavalcanti de Lira e
Ubiratan Ribeiro Figueiredo”. O Primeiro Secretário procede à chamada
nominal dos Vereadores. Para encaminhar a votação faz uso da palavra o
vereador Jander Cavalcanti de Lira. Encerrada a votação, com 15 (quinze)
votos “SIM” e 4 (quatro) votos “Não”, fica “Aprovado”. “Publique-se e
oficie-se ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ao Tribunal de
Contas da União e ao Prefeito Municipal”. Para declarar voto, fazem uso
da palavra os vereadores César Rogério Oliva, Ubiratan Ribeiro Figueiredo e
Anacleto Campanella Junior. Esgotados os motivos que nortearam a presente
convocação, o Sr. Presidente convoca os Senhores Vereadores para duas
Sessões Extraordinárias, que acontecerão na próxima quinta-feira, dia 14
(quatorze) de março, a partir das 09 (nove) horas, e declara, às dezoito horas
e cinquenta 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. ......................................................................

ECLERSON PIO MIELO
PRESIDENTE
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