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ATA DA 06ª 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 

MARÇO DO ANO DE DOIS MIL E 

DEZENOVE. 

 

 

Às dezessete horas e quarenta e sete minutos, com a presença dos Vereadores 

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

assume a Presidência e declara aberta a Sessão. As Atas da 05ª Sessão Ordinária, 

da 3ª e da 4ª Sessão Extraordinária são “Aprovada”. O Sr. Presidente comunica 

aos Srs. Vereadores que tendo sido aprovada na 05ª Sessão Ordinária, o Projeto 

de Resolução concedendo a licença requerida à Mesa pelo nobre Vereador Caio 

Eduardo Kin Jesus Funaki e convocado, nos termos do § 4º, do Art. 74, do 

Regimento Interno, estando presente, nesta Sessão, o Sr. Rodnei Claudio 

Alexandre 2º Suplente do Partido Ecológico Nacional (PEN), Atualmente 

Patriotas. O Sr. Presidente solicita e os Vereadores Francisco de Macedo Bento 

e Edison Roberto Parra, em comissão, acompanham o Sr. Rodnei Claudio 

Alexandre.  até o Plenário, para assumir a Tribuna, a fim de prestar o 

compromisso, tendo já apresentado à Mesa o diploma, bem como a Declaração 

de Bens. Após proceder a leitura de compromisso, o Sr. Presidente convida o 

empossado Edil Rodnei Claudio Alexandre, para assinar o livro de presença, 

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

vereador titular, o Sr. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Faz uso da palavra o 

Vereador Rodnei Claudio Alexandre. Ao término, o Presidente solicita e os 

Vereadores Francisco de Macedo Bento e Edison Roberto Parra acompanham o 

Edil Rodnei Claudio Alexandre à sua mesa.  A seguir, passa a palavra ao 1º 

Secretário, Vereador Olyntho Sequalini Voltarelli, que procede à leitura das 

matérias destinadas ao Expediente. Processo nº. 1163/19. Prefeitura Municipal. 

Projeto de Lei que "Dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais - Isenção do 

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU e redução na 

alíquota do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, para as 

empresas que especifica e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça 

e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1164/19. Prefeitura 

Municipal. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a concessão de benefícios tarifários 

para as empresas que especifica e dá outras providências.". “Às Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1099/19. Marcos 
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Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Institui, no Calendário Oficial de 

Datas e Eventos do Município de São Caetano do Sul, a semana 'Tempo de 

Despertar, para Reflexão, Conscientização e Acompanhamento de Autores de 

Crime que Envolver Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher', e dá 

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

Orçamento”. Processo nº. 1100/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto 

de Lei que "Institui a garantia de acessibilidade de piso tátil em 

empreendimentos imobiliários 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. 1101/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto 

de Lei que "Institui, no Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município de 

São Caetano do Sul, a 'Feira deFranquias e Negócios', e dá outras providências.". 

“Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo 

nº. 1107/19. Mesa Diretora. Projeto de resolução que "Institui o diploma 

'Destaque da Guarda Civil Municipal ', no âmbito da Câmara Municipal de São 

Caetano do Sul e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação 

e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1109/19. Eclerson Pio Mielo e 

outros. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a criação do parque municipal a ser 

construído na superfície do "Piscinão Matarazzo" e dá outras providências.". “Às 

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

1110/19. Eclerson Pio Mielo e outros. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a criação 

do 'Piscinão Matarazzo', na área de terreno que especifica, no município de São 

Caetano do Sul e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação 

e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1111/19. Eclerson Pio Mielo e 

outros. Projeto de Lei que "declara de utilidade pública, para fins de 

desapropriação e construção de piscinão, o terreno que especifica e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 1127/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto 

de Lei que "Institui a inclusão de orientações sobre os Direitos dos Cidadãos, no 

contraturno das 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”. Processos nºs. 1045/19 a 1050/19. Sueli Aparecida Nogueira 

Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a remoção de árvore localizada na rua 

dos Ucranianos, 22, bairro Barcelona; a reforma e revitalização dos brinquedos 

da EMEI Irineu da Silva, localizada na estrada das Lágrimas, 320, bairro São 

José; a reforma da pista de caminhada/ciclofaixa em toda a extensão da avenida 

Presidente Kennedy; a remoção de árvore localizada na rua Oswaldo Cruz em 

frente o número 1464, esquina com a rua Prates; a remoção de árvore localizada 

na rua dos Ucranianos, 48, bairro Barcelona; e a implantação de rampa de acesso 
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para cadeirantes no Terminal Rodoviário Nicolau Delic, no Centro. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 1051/19. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando a urgente instalação de um gerador de 

energia no prédio onde funciona o Atende Fácil, localizado à rua Major Carlos 

Del Prete, 651 - Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1053/19 a 

1055/19. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a troca e/ou a 

manutenção das grades de proteção de pedestres instaladas na esquina da rua 

Oswaldo Cruz, altura do nº 1948, no cruzamento com a rua Bom Pastor; o 

recapeamento asfáltico do leito carroçável em frente ao centro de treinamento de 

taekwondo, localizado na rua Oswaldo Cruz, nº 2010, bairro Oswaldo Cruz; e 

que realize vistoria técnica no solo asfáltico em frente ao centro de treinamento 

de Taekwondo, localizado na rua Oswaldo Cruz, nº 2010, bairro Oswaldo Cruz, 

para verificar se o buraco no solo é resultado de algum problema com o sistema 

de água/esgoto. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1057/19 a 1060/19. 

Magali Aparecida Selva Pinto. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

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

a secretaria municipal de mobilidade urbana- SEMOB, viabilize a instalação de 

sinalização na alameda Conde de Porto Alegre, altura da rua Tibagi; para que 

juntamente com a secretaria municipal de mobilidade urbana- SEMOB, realizem 

uma vistoria na rua Domingos Graciute Neto, bairro Santa Maria; para que 

providencie a revitalização da quadra coberta do parque Santa Maria, com 

endereço à rua Gen. Humberto de Alencar Castelo Branco, 501; e a instalação 

de sinalização no cruzamento das ruas Augusto de Toledo e Castro Alves. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1063/19 a 1066/19. César Rogério Oliva. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a reforma e/ou manutenção do ginásio onde treina a equipe de 

Ginástica Rítmica de São Caetano do Sul; a poda de uma árvore, situada à rua 

Rio de Janeiro, altura do numeral 579, no bairro Santa Paula; a poda de uma 

árvore situada à rua Tenente Antônio João, altura do numeral 457; e instituição, 

por meio de Decreto Municipal, do plano permanente de contingenciamento de 

alagamentos, enchentes e inundações no município de São Caetano do Sul. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 1067/19. Edison Roberto Parra. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando o envio de Projeto de Lei a esta 

Edilidade, versando sobre incentivos para isenções de tributos para as micro e 

pequenas empresas dos bairros atingidos pelos alagamentos ocorridos no ultimo 

domingo dia 10 de março. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1068/19. 

Eclerson Pio Mielo. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a 

celebração de termo entre a Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul e o 

SESC - Serviço Social do Comércio de São Caetano do Sul, com o objetivo de 
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disponibilizar aos servidores públicos, efetivos e comissionados, ativos e 

inativos, seus cônjuges e dependentes, para que possam usufruir dos serviços, 

eventos, ações culturais, de esporte e lazer da entidade. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 1070/19. Marcel Franco Munhoz. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando a instalação de uma base do sos cidadão - 156, ao lado da 

base da GCM instalada na praça Mauá (av. Guido Aliberti com estrada das 

Lágrimas). “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1076/19. Ubiratan Ribeiro 

Figueiredo. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a poda urgente 

das árvores existentes nas extensões das ruas Tibagi, Arlindo Marchetti, 

Madeira, Ivaí, Guaporé, no bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 1077/19 e 1078/19. Eduardo José Vidoski. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

criação de espaço pet, na "praça Alessandro de Camargo Fiuza", localizada na 

rua Panati, confluência com a avenida Lemos Monteiro, bairro Olímpico; e a 

instalação de nova lixeira, do tipo contêiner, na confluência da rua Domingos 

Ricci com a avenida Goiás, bairro Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. Processo 

nº. 1079/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre 

alterar o artigo 2º da Lei 5.560 de 28 de setembro de 2017, denominado programa 

"Nossa Nota". “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1094/19 a 1098/19. 

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 conceder desconto no pagamento de 

impostos, taxas e contribuições de melhoria; o envio de Projeto de Lei a esta 

Edilidade, versando sobre segurança nas escolas, com a implantação permanente 

de um Guarda Civil Municipal em todas as escolas públicas do município, 

equipado com arma não letal de eletrochoque (taser); a instalação de sistemas de 

vigilância, equipando os funcionários com detector de metal portátil ou detector 

de metal instalado nas portas, nos mesmos padrões das agências bancárias; em 

conjunto com a Polícia Militar do estado de São Paulo, Polícia Civil e Guarda 

Civil Municipal, instalar câmeras de segurança no entorno de todos 

equipamentos de saúde pública de São Caetano do Sul, interligadas em tempo 

real, ao Comando das forças policiais; e em conjunto com a Polícia Militar do 

estado de São Paulo, Polícia Civil e Guarda Civil Municipal, instalar câmeras de 

segurança no entorno das escolas públicas e particulares no âmbito do município 

de São Caetano do Sul, interligadas em tempo real, ao Comando das forças 

policiais. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1103/19 a 1105/19. Caio 

Eduardo Kin Jesus Funaki. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

as seguintes benfeitorias para o Município: manutenção urgente do centro de 

treinamento do taekwondo de São Caetano do Sul, instalado no próprio 
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municipal localizado na rua Oswaldo Cruz, 2010, bairro Oswaldo Cruz; em 

conjunto com a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SESURB), que 

utilizem desinfetante anti-inseticida com fragrância, como complemento da 

limpeza e desinfecção de áreas públicas e domiciliares potencialmente 

contaminadas pela inundação causada pela forte chuva ocorrida no dia 10 e na 

madrugada do dia 11 de fevereiro; e a poda dos galhos da árvore, bem como uma 

vistoria técnica para verificar possível infestação de cupins no tronco do 

exemplar arbóreo, localizado na rua Lisboa, entre os nºs 78 e 90, no bairro 

Oswaldo Cruz. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1108/19. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando o envio 

de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre a instituição do "Banco de 

Descarte Solidário de Bens Móveis Reutilizáveis ou Servíveis", no âmbito do 

município. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1116/19. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando o envio 

de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre autoriza a prefeitura de São 

Caetano do Sul a implantar nos pontos de maior fluxo de pessoas na cidade, 

câmeras com reconhecimento facial. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

1118/19. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando alteração para sentido único de direção da rua Arlindo Marchetti, da 

altura do nº162 até a alameda São Caetano. “Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 1122/19 a 1126/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a fixação da tampa do bueiro situado na rua Arlindo Marchetti, altura 

do número 806, bairro Santa Maria; realização de dedetização na EMEI 

Castorina Faria Lima, localizada na rua Teffé, 460, bairro Santa Maria; a 

remoção de árvore localizada na rua Humberto Fernandes Fortes, 42, São 

Caetano do Sul; realização de dedetização no parque Santa Maria, situado rua 

General Humberto de Alencar Castelo Branco, 501; e a remoção do veículo 

abandonado situado na rua Rafael Correa Sampaio, 150, bairro Santo Antônio. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1130/19 a 1134/19. Maurício Fernandes 

da Conceição. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a realização do recapeamento asfáltico de todo o 

perímetro da rua Pinto Ferraz, Centro; instalação de cinzeiros nas áreas 

destinadas a fumantes nos estacionamentos do Atende Fácil, rua Major Carlos 

Del Prete,651, Centro; aumentar o número de vagas para veículos utilizados por 

idosos no estacionamento do Atende Fácil, rua Major Carlos Del Prete,651, 

Centro; a viabilidade da rua Pinto Ferraz, Centro, tornar-se mão única; e a pintura 

de solo, demarcação, de vagas para idosos defronte do sindicato dos 

aposentados, na rua Pinto Ferraz, número 100, Centro. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 1153/19 a 1158/19. Moacir Luiz Gomes Rubira. Indicações ao 
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Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: implantação de mão única na rua Nossa Senhora de Fátima, do n.º 

677 até o n.º 875, no bairro Oswaldo Cruz; implantação do sistema de cobrança 

de estacionamento rotativo - Zona Azul, na rua Peri entre os números 225 e 366, 

no bairro Oswaldo Cruz; o plantio de três árvores de pequeno porte, na rua 

Marechal Deodoro, n.º 1020, no bairro Santa Paula; o plantio de quatro árvores 

de pequeno porte, na rua Antônio de Andrade, nº 217, no bairro Cerâmica; a 

poda de árvore localizada na rua Maria teixeira mourão, nº 231, bairro Cerâmica; 

e a instalação de uma vaga de carga e descarga coletiva em frente ao n.º 1020 da 

rua Marechal Deodoro, bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 1159/19 a 1162/19. Ricardo Andrejuk. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a instalação 

de calçadas ecológicas nas ruas e avenidas até duzentos metros do leito de rios 

no município de São Caetano do Sul; o envio da carreta da saúde para o bairro 

São José, para atendimento da população atingida pela enchente; a criação da 

praça Matarazzo situada na praça Comendador Ermelino Matarazzo - fundação; 

e a instalação de brinquedos sensoriais e sonoros nos parques de São Caetano do 

Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1165/19. Eduardo José Vidoski. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando tornar mão única de 

direção, em toda a sua extensão, a rua Nossa Senhora de Fátima, bairro Santa 

Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1169/19 a 1172/19. Eclerson Pio 

Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: verificar a real situação do pinheiro localizado em 

frente a EMEI José Corona, localizada na rua Mogi Guassu, nº 80 - bairro 

Olímpico; verificar a real situação do pinheiro localizado em frente a EMEI 

Castorina Faria Lima, localizada na rua Teffé, nº 460 - bairro Santa Maria; os 

devidos reparos no leito carroçável da rua Constantino Moura Batista, no trecho 

compreendido da rua Constantino de Moura Batista, nº 206-bairro Mauá; e poda 

e vistoria nas árvores localizadas na rua Teffé, nº 480- bairro Santa Maria. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 1052/19. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. 

Requerimento solicitando envio de ofício à empresa Enel - Distribuição São 

Paulo – SCS -, visando a poda urgente das árvores existentes nas extensões das 

ruas Tibagi, Arlindo Marchetti, Madeira, Ivaí, Guaporé, no bairro Santa Maria. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1061/19. 

Magali Aparecida Selva Pinto. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª 

Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas nas imediações da paróquia Santo 

Antônio situada na avenida Líbero Badaró, 335, Jardim São Caetano, em São 

Caetano do Sul - SP. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 
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1062/19. Magali Aparecida Selva Pinto. Requerimento solicitando envio de 

ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas nas imediações do 

Bosque do Povo e da OAB de São Caetano do Sul, situada na estrada das 

Lágrimas, 361. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 

é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1069/19. 

Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais 

de Voto de Congratulações ao Excelentíssimo Senhor Dr. Rodrigo Fiacadori, 

pela posse como Delegado de Polícia Titular do 1º Distrito Policial do 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. 

1071/19. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Voto de Congratulações ao Excelentíssimo Senhor Dr. Tiago de 

Mattos Almeida, pela posse como Delegado de Polícia Titular do 3º Distrito 

Policial do 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. 1072/19. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

excelentíssima Senhora Drª Katia Regina Cristofaro Martins, pela posse como 

Delegada de Polícia Titular da Delegacia de Polícia sede do 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. 1075/19. 

Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Gabinete da Vice-Presidência da República Federativa do Brasil, na pessoa do 

Vice-Presidente, General Hamilton Mourão, visando tratativas quanto à 

proibição da fabricação, a comercialização, o manuseio, a utilização, a queima e 

a soltura de fogos de estampidos e de artifícios, assim como de quaisquer 

artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1092/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações à mui digna Doutora Secretária Municipal de Saúde de São 

Caetano do Sul, extensivo a toda equipe da Secretaria Municipal de Saúde e as 

demais secretarias municipais participantes, pela conclusão da reforma e 

revitalização do Hospital de emergência Albert Sabin, consagrados na realização 

da inauguração, ocorrida no dia 16 deste mês e pela inauguração da unidade de 

pronto atendimento engenheiro Júlio Marcucci Sobrinho. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1093/19. Marcos Sergio Gonçalves 

Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício ao Ministério da justiça, 

visando apor nos jogos de videogame avisos sobre a nocividade desse tipo de 
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entretenimento. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 

é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1102/19. 

Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à 

Secretaria Estadual de Segurança Pública, visando a criação e efetivação de uma 

base de radiopatrulha aérea com helicóptero Águia permanente 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. 

1106/19. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Voto de Congratulações aos Guardas Civis Municipais, por terem 

prestado socorros a muitas vítimas da enchente, ocorrida nos dias 10 e 11 deste 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1115/19. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Voto de Congratulações à empresa Espeto & Cia pela inauguração 

de sua loja em nossa cidade. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 1120/19. 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, por ter inaugurado no dia 18 deste mês, 

a oncologia D'Or. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

1121/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações ao Padre Alexandre 

Cruz da Silva, Pároco da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, pelos relevantes 

serviços prestados à comunidade do bairro São José. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 1129/19. Maurício Fernandes da Conceição. 

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

ostensivas e constantes de forma preventiva no quadrilátero que compreende as 

ruas Amazonas, Engenheiro Rebouças, Castro Alves e Nossa Senhora da 

Candelária, no bairro Oswaldo Cruz. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1135/19. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. 

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

ostensivas diuturnamente, com maior frequência, por toda a extensão das ruas 

Francisco Orelana, Justino Paixão, Ribeirão Pires, São Sebastião, Bras Cubas, 

Estácio de Sá e ruas adjacentes, no bairro Jardim São Caetano. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1136/19. Caio Eduardo Kin Jesus 

Funaki. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, 
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visando rondas ostensivas diuturnamente, com maior frequência, por toda a 

extensão da rua João Euclides Pereira, da rua Gen. Humberto de Alencar Castelo 

Branco, da rua Artur Rubens Del Cid e ruas adjacentes, no bairro Santa Maria. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1137/19. Caio 

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

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

por toda a extensão da rua Platina, da rua do Ouro, da rua dos Berilos, da avenida 

Prosperidade e ruas adjacentes, no bairro Prosperidade. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 1138/19. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. 

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

ostensivas diuturnamente, com maior frequência, por toda a extensão das ruas 

Purus, Ari Barroso, Rio Negro, Teodoro Sampaio, Pedro Duó, Coelho Netto, 

Guia Lopes, da travessa Santa Rita e ruas adjacentes, no bairro Oswaldo Cruz. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1139/19. Caio 

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

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

por toda a extensão da rua São Pedro, da rua do Rosário, da travessa Radium e 

ruas adjacentes, no bairro Olímpico. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 1140/19. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Requerimento 

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

diuturnamente, com maior frequência, por toda a extensão da rua Gurupi, da rua 

Saldanha da Gama, da rua Vieira de Carvalho, da rua Frieda, da rua Capivari, da 

rua Juruá, da avenida Tietê e ruas adjacentes, no bairro Nova Gerty. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1141/19. Caio Eduardo 

Kin Jesus Funaki. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-

M, visando rondas ostensivas diuturnamente, com maior frequência, por toda a 

extensão da rua Coligni, da rua Marconi, da rua Durval Vilalva, da rua Maj. 

Aderbal de Oliveira e ruas adjacentes, no bairro Fundação. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1142/19. Caio Eduardo Kin Jesus 

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

visando rondas ostensivas diuturnamente, com maior frequência, por toda a 

extensão da rua Teresina, da rua Gonçalves Dias, da alameda Faiança, da avenida 

Nelson Braido e ruas adjacentes, no bairro Cerâmica. Colocado em discussão, 

ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, 
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fica “Aprovado”. Processo nº. 1143/19. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. 

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

ostensivas diuturnamente, com maior frequência, por toda a extensão da rua 

Professora Maria Macedo, da avenida Conselheiro Antonio Prado, da rua 

Alagoas, da rua Baraldi, da rua Pedro José Lorenzini e ruas adjacentes, no 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1144/19. Caio 

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

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

por toda a extensão da rua Villa Lobos, da rua Gustavo Barroso, da rua Ataliba 

da Silva, da rua Sebastião Diogo, da rua Santo André e ruas adjacentes, no bairro 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1145/19. 

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

Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas diuturnamente, com maior 

frequência, por toda a extensão da rua Maceió, da rua Tapajós, rua Alegre, da 

rua Nazaret, da rua São Luís, da rua Piratininga, da rua Votorantim e ruas 

adjacentes, no bairro Barcelona. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 1146/19. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Requerimento 

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

diuturnamente, com maior frequência, por toda a extensão da avenida Cincinato 

Braga, da rua Carmine Perrella, da rua João Rela, da rua Constantino de Moura 

Batista e ruas adjacentes, no bairro Mauá. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1147/19. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SESURB), da 

Defesa Civil, do Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental (SAESA), 

extensivo aos cidadãos voluntários, às instituições religiosas, às organizações 

filantrópicas e às empresas privadas, pela solidariedade e trabalhos realizados 

com denodo às vítimas da enchente, a fim de amenizar os transtornos e 

sofrimentos causados por essa calamidade. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1148/19. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. 

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

ostensivas diuturnamente, com maior frequência, por toda a extensão da rua 

Tiradentes, da rua Luís Gama, da rua São Carlos, da rua Samuel Klein, rua Santa 

Rosa, rua José Paolone e ruas adjacentes, no bairro Santa Paula. Colocado em 

discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado 
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em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1149/19. Caio Eduardo Kin Jesus 

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

visando rondas ostensivas diuturnamente, com maior frequência, por toda a 

extensão da rua São Francisco, da rua Machado de Assis, da rua José de Alencar, 

da rua Conceição, da rua São Jorge e ruas adjacentes, no bairro Santo Antônio. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1150/19. Caio 

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

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

por toda a extensão da Padre Mororo, da rua Washington Luis, da rua João 

Almendra, da rua Humberto de Campos, da avenida Antônio da Fonseca Martins 

e ruas adjacentes, no bairro São José. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1151/19. Edison Roberto Parra. Requerimento 

solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações para os 

membros da chapa "Caminhando Juntos", eleita para a diretoria dos Escoteiros 

do Brasil - região São Paulo para o triênio 2019-2022. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 1152/19. Edison Roberto Parra. Requerimento 

solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações pelos 50 

anos do Grupo Escoteiro São Caetano do Sul. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1168/19. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

Governador do Estado de São Paulo, Senhor João Dória Junior, e ao exmo. 

Prefeito Municipal, Dr. José Auricchio Junior, pelo êxito nas tratativas que 

viabilizaram a permanência da General Motors 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. 1011/19. 

Edison Roberto Parra. Requerimento solicitando envio de ofício ao DAEE - 

Departamento de Águas e Energia Elétrica solicitando informações a respeito da 

retomada das obras do piscinão Jaboticabal. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1128/19. Francisco de Macedo Bento e outros. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Senhor Prefeito Municipal, visando 

informações relativas à casa noturna "La Brisa", localizada na rua Marechal 

Deodoro, nº 155, bairro Santa Paula. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1166/19. Vereadores. Requerimento solicitando 

envio de ofício à Secretaria Municipal de Assistência e Inclusão Social, 
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solicitando informações sobre um fato ocorrido no domingo, 17 de março de 

2019, em ação de entrega de suprimentos, no bairro Jardim São Caetano. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1167/19. Caio 

Eduardo Kin Jesus Funaki. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento, na data de hoje, do grande 

amigo Wesley Siqueira Benites, 35 anos, Investigador da Polícia Civil de São 

Paulo. 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 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. Fazem uso da palavra os 

Nobres Edis: Eclerson Pio Mielo e Edison Roberto Parra. O Vereador Eclerson 

Pio Mielo reassume a presidência da Mesa. O Sr. Presidente dá continuidade à 

chamada nominal alfabética dos Srs. Vereadores. Fazem uso da palavra os 

Nobres Edis: Jander Cavalcanti de Lira, Marcos Sérgio Gonçalves Fontes, 

Olyntho Sequalini Voltarelli 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 a leitura da Ordem 

do Dia. Item I - Processo nº 0501/19. Prefeitura Municipal. 1ª Discussão e 

Votação do 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.”. 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”. Para declarar voto, faz 

uso da palavra o Vereador César Rogério Oliva. O Sr. Presidente solicita e o 1º 

Secretário assume a presidência da Mesa. Para declarar voto, faz uso da palavra 

o Vereador Eclerson Pio Mielo, que em seguida reassume a presidência da Mesa. 

Item II - Processo nº 7666/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Discussão e 

Votação Únicas da Redação Final apresentada pela Comissão de Justiça e 

Redação em seu Parecer nº 028, de 2019/2020, ao Projeto de Lei que “Dispõe 

sobre perda ou extravio de cartão de ticket de estacionamento nos 
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estabelecimentos que especifica, situados no Município de São Caetano do Sul 

e dá outras providências”. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

da palavra, é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovada a Redação 

Final”. “Publique-se”. Item III - Processo nº 0193/18. César Rogério Oliva. 

1ª Discussão e Votação Adiadas do Projeto de Lei que “Dispõe sobre a instalação 

de fraldário para uso de pessoas com deficiência e idosas, 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 IV - Processo nº 4130/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Discussão e 

Votação Únicas do Parecer da Comissão de Justiça e Redação, opinando pela 

inconstitucionalidade do Projeto de Lei que “Dispõe sobre o transporte de 

animais domésticos no serviço de transporte coletivo de passageiros de São 

Caetano do Sul e dá outras providências”.  Colocado em discussão, ninguém 

desejando fazer uso da palavra, é esta encerrada. Em encaminhamento de 

votação, o Vereador Ubiratan Ribeiro Figueiredo pede Vista do processo por 2 

(duas) Sessões. Ninguém desejando fazer uso da palavra, é esta encerrada. 

Colocado em votação, fica “Aprovado o pedido de Vista por 2 (duas) 

Sessões”. Item V - Processo nº 5870/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da 

Silva. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Proíbe a discriminação por 

uso de tatuagens no serviço público municipal 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. Em encaminhamento de votação, o Vereador 

Anacleto Campanella Junior pede Vista do processo por 2 (duas) Sessões. 

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

fica “Aprovado o pedido de Vista por 2 (duas) Sessões”. Esgotados os motivos 

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

e cinquenta e cinco minutos, encerrada a presente Sessão. Para constar é lavrada 

esta Ata, que lida e achada conforme, será assinada pelos Senhores Presidente e 

Primeiro Secretário. .............................................................................................. 
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