
 

 

hae  1 

ATA DA 08ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 3ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, 

REALIZADA NO PLENÁRIO DOS 

AUTONOMISTAS, AOS DOIS DIAS DO 

MÊS DE ABRIL DO ANO DE DOIS MIL E 

DEZENOVE. 

 

 

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

registrada em livro próprio, o Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal 

de São Caetano do Sul, neste ato designado Presidente da Mesa, declara aberta 

a Sessão. As Atas da 7ª Sessão Ordinária, do 1ª Ato Solene, da 5ª, 6ª e 7ª 

Sessão Extraordinária 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. 1005/19. Prefeitura 

Municipal. Ofício do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando cópia do Decreto 

nº 11.396, de 26/02/19. “Ciente”. Processo nº. 1320/19. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a orientação aos pais 

objetivando os Primeiros Socorros em caso de engasgamento, aspiração de 

corpo estranho e prevenção de morte súbita de crianças 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. 1321/19. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Altera a ementa e 

acrescenta parágrafo único ao artigo 1º da Lei nº 4.144 de ,19 de maio de 2003, 

que dispõe sobre a criação da Campanha Contra a Pedofilia, e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 1322/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Projeto de Lei que "Dispõe sobre a obrigatoriedade de manutenção de 

elevadores, instalados em edifícios de uso habitacional coletivo, comercial e 

de serviços públicos ou privados 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. 1335/19. Marcos Sergio Gonçalves 

Fontes. Projeto de Lei que "Institui, no Calendário Oficial de Datas e Eventos 

do Município de São Caetano do Sul, o 'Sacolão Anual Sulsancaetanense do 

Material Escolar' e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1352/19. Eclerson Pio 

Mielo e outros. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a autorização para 

exploração de publicidade nos pontos de táxis, conforme especifica, no âmbito 
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do município de São Caetano do Sul, e dá outras providências.". “Às 

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

nº. 1354/19. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Projeto de Lei que "Dispõe sobre o 

impedimento a pessoas, que tenham praticado maus-tratos ou abandono de 

animais, para reaver ou obter a guarda de animais, 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. 1355/19. Eclerson Pio 

Mielo. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a proibição para nomeação em cargos 

comissionados da Administração Pública Municipal, Direta e Indireta, de 

homens que cometeram crimes de violência contra a mulher, 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. 1374/19. 

Eclerson Pio Mielo. Projeto de Lei que "Dispõe sobre o desembarque de 

mulheres usuárias do sistema de transporte coletivo, 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. 1392/19. Sueli 

Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Projeto de Lei que "Institui a 

obrigatoriedade de limpeza da área externa dos estabelecimentos que 

especifica, 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. 1415/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

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

Município de São Caetano do Sul, o 'Dia da Festa de Pentecostes' e dá outras 

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

Orçamento”. Processos nºs. 1318/19 e 1319/19. 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 determinar aos postos de combustíveis ativados no município 

de São Caetano do Sul, a criação do cadastro para venda de combustíveis em 

recipiente avulso para maiores de idade e proíbe a venda para menores de 

dezoito anos; e o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre 

instituir no município de São Caetano do Sul, o programa Voluntário de 

Fomento às Ações Sustentáveis e estabelecer suas diretrizes. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 1324/19. Jander Cavalcanti de Lira. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando a poda ou avaliação da saúde da árvore 

localizada na rua Amazonas, 844, bairro Oswaldo Cruz. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 1325/19 a 1327/19. Marcel Franco Munhoz. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: revitalização, com urgência, da calçada na rua Guaporé, 

altura do número 119, bairro Santa Maria; a revitalização do Centro Esportivo 
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Prosperidade - CESPRO, localizado na rua Garça nº 121, no município; e a 

revitalização e manutenção da limpeza dos banheiros do parque Espaço Verde 

Chico Mendes, no município. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1328/19 

e 1329/19. Ródnei Cláudio Alexandre. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

providências no sentido de realizar a revitalização do CEE Erasmo Batissaco, 

localizado na rua Eternidade, 13, bairro Mauá; e providências no sentido de 

realizar a revitalização do ginásio instalado no parque Santa Maria (Guaiamú), 

localizado na rua General Humberto de Alencar Castelo Branco, 501, bairro 

Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1332/19 a 1334/19. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: determinar à 

SEEDUC, convênio com a SENAD - Secretaria Nacional Antidrogas tendo 

como objetivo a distribuição do gibi Turma da Mônica contra as drogas; o 

envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre que acresce um bônus 

para o voucher e o cartão kit escolar aos alunos que comprovadamente tiveram 

seus materiais escolares levados pela enchente do dia 10 e 11 de março de 

2019; e o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre que cria o 

selo PROCON São Caetano do Sul na forma que menciona e dá outras 

providências. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1336/19 a 1349/19. 

César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a poda da árvore na confluência da 

avenida Presidente Kennedy com rua Madeira, no bairro Santa Maria; a 

realização de avaliação por engenheiro ambiental e/ou profissional capacitado 

para tal fim, das condições da saúde das árvores existentes na sede da EMI 

Ângela Massei à rua Nestor Moreira, 360, bairro Oswaldo Cruz e da árvore 

na confluência da avenida Presidente Kennedy com rua Madeira, no bairro 

Santa Maria; realização de avaliação por engenheiro ambiental e/ou 

profissional capacitado para análise da necessidade de remoção e substituição 

(compensação ambiental) da árvore cuja raiz seriamente compromete a 

acessibilidade e a estrutura do passeio público na rua Alegre esquina com a 

rua Oriente, no bairro Barcelona; a instalação de sinalização (semáforo ou 

redutor de velocidade de atenção como luzes amarelas piscantes), no 

cruzamento das ruas Amazonas com rua Silvia - bairro Nova Gerty; a 

realização de estudos técnicos de disciplina e orientação de trânsito com a 

implantação redutor de velocidade (lombada e/ou sinalização piscante) no 

cruzamento das ruas Heloísa Pamplona e Municipal, no bairro Fundação; 

medidas para conter o vazamento de água limpa na rua Tijucussú, nas 

mediações da UBS Caterina M. Dall'Anese, bairro Olímpico; a instalação de 

sinalização (semáforo ou redutor de velocidade de atenção como luzes 
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amarelas piscantes), no cruzamento das ruas Manoel Augusto Ferreirinha com 

a rua Giuseppe Braido - bairro Nova Gerty; a realização de podas das árvores 

existentes na rua Pellegrino Bernardo (fundos do clube Santa Maria) - bairro 

Olímpico; a reforma e padronização dos pontos de parada obrigatório do 

transporte público municipal coletivo, situado à avenida Tijucussú altura do 

numeral 374, bairro Oswaldo Cruz; a troca das lâmpadas queimadas na 

travessa Neusa Maria Alves Escudeiro, bairro Olímpico; a instalação de 

sinalização (semáforo ou redutor de velocidade de atenção como luzes 

amarelas piscantes), na avenida Presidente Kennedy - próximo a rotatória da 

rua Nazareth) - bairro Barcelona; a instalação de sinalização (semáforo ou 

redutor de velocidade de atenção como luzes amarelas piscantes), na avenida 

Presidente Kennedy cruzamento com Arlindo Marchetti - bairro Barcelona; a 

poda da árvore no cruzamento da rua Prates com rua Visconde de Inhaúma, 

bairro Nova Gerty; e a realização de avaliação por engenheiro ambiental ou 

profissional capacitado para tal fim das condições da saúde da árvore situada 

à rua João Galego, altura do numeral 575, bairro Santa Maria. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 1353/19. Edison Roberto Parra. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando a limpeza e dedetização da galeria de 

passagem de águas pluviais, (bueiros) da rua Pernambuco, nos números, 18, 

20 e 22 - Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1356/19. Edison 

Roberto Parra. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando com a 

parceria da Via Varejo, Casas Bahia, Móveis Bartira e demais fornecedores 

instalados na cidade, objetivando proporcionar meios e formas de aquisição, 

com condições especiais, descontos e pagamentos parcelados na compra de 

móveis, eletrodomésticos, eletrônicos e afins, aos atingidos pelas enchentes 

do dia 10 de março deste ano. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1363/19 

a 1365/19. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o conserto 

do asfalto, que está cedendo devido a obras deste órgão, na rua Arlindo 

Marchetti, entre os números 175 e 179, no bairro Santa Maria; o conserto do 

passeio público da rua Arlindo Marchetti, entre os números 175 e 179, devido 

aos cabos e fios que foram deixados expostos após obra inacabada; e a correta 

instalação de poste com medidor de água na rua Arlindo Marchetti, entre os 

números 175 e 179, no bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processo 

nº. 1366/19. Marcel Franco Munhoz. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas 

imediações da E.E. Laura Lopes, na rua Coral nº 155, bairro Prosperidade. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1376/19 e 1377/19. Francisco de 

Macedo Bento. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a adaptação e revitalização de todo o 
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terminal rodoviário de São Caetano do Sul para atender as necessidades de 

cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida; e reformar as grades da praça 

das Andorinhas, localizada no bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 1379/19. César Rogério Oliva. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando a reforma do muro de proteção na parte de trás da 

EMEF - Escola Municipal de Ensino Fundamental Prof. Décio Machado Gaia, 

situada à rua Michel Glebochi, 90 - bairro Boa Vista. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 1381/19 a 1383/19. Ródnei Cláudio Alexandre. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação, que 

realizem estudos de viabilidade para a criação de Projeto de Lei que institua a 

obrigatoriedade da disciplina de Educação Física no ensino infantil, em 

escolas públicas e particulares no município de São Caetano do Sul; 

providências no sentido de realizar a revitalização completa do Centro 

Integrado de Saúde e Educação da Terceira Idade (CISE) Dr. Moacyr 

Rodrigues, localizado na rua Rafael Correa Sampaio, 600 - bairro Santa Paula; 

e a revitalização completa do Centro Integrado de Saúde e Educação da 

Terceira Idade (CISE) Francisco Coriolano de Souza, localizado na rua 

Dionísio Mercado, 199, bairro Nova Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 1384/19 a 1386/19. Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

viabilidade de elaborar projetos arquitetônicos, para os mais diversos próprios 

públicos a serem construídos, que atendam os requisitos necessários exigidos 

pelo Green Building Council Brasil para a obtenção de uma certificação 

"LEED" (Leadership in Energy and Environmental Design) de forma imediata 

ao término de cada construção; determinar a SEOHAB - a elaboração de um 

projeto arquitetônico, para a escola que será construída na pça. Luiz Olinto 

Tortorello, entre a avenida Goiás e as ruas Manoel Coelho, Rio Grande do Sul 

e Jayme da Costa Patrão, que atenda os requisitos necessários exigidos pelo 

Green Building Council Brasil, para a obtenção de uma certificação "LEED" 

(Leadership in Energy and Environmental Design) de forma imediata ao 

término da construção do prédio da referida unidade educacional; e determinar 

a SEEDUC - a elaboração de um projeto arquitetônico, para a escola que será 

construída na pça. Luiz Olinto Tortorello, entre a avenida Goiás e as ruas 

Manoel Coelho, Rio Grande do Sul e Jayme da Costa Patrão, que atenda os 

requisitos necessários exigidos pelo Green Building Council Brasil, para a 

obtenção de uma certificação "LEED" (Leadership in Energy and 

Environmental Design) de forma imediata ao término da construção do prédio 

da referida unidade educacional. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

1388/19 a 1391/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicações 



 

 

hae  6 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre que 

disponibilize aos diretores das escolas municipais de São Caetano do Sul, o 

dispositivo de segurança, conhecido como botão do pânico; o envio de Projeto 

de Lei a esta Edilidade, versando sobre a inclusão de noções de 

empreendedorismo no conteúdo programático do ensino fundamental da Rede 

Municipal de Ensino de São Caetano do Sul; o envio de Projeto de Lei a esta 

Edilidade, versando sobre a utilização de energia solar para o funcionamento 

de semáforos no município de São Caetano do Sul; e o envio de Projeto de 

Lei a esta Edilidade, versando sobre que estabeleça medidas e procedimentos 

a serem adotados em caso de violência contra profissionais do magistério da 

educação da rede municipal de São Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 1393/19 a 1395/19. César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

celeridade no processo de limpeza na esquina das ruas Lisboa e Paraíso, no 

bairro Oswaldo Cruz; a colocação de lixeiras (azuis) com tampa, na esquina 

entre as ruas Lisboa e Paraíso, no bairro Oswaldo Cruz; e determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas com auxilio de bicicletas, motocicletas e 

viaturas, nos horários de entrada e saída dos alunos da escola estadual Maria 

Trujilo Torloni, no bairro São José. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

1399/19 a 1403/19. Edison Roberto Parra. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: para que 

realize os trabalhos de recapeamento da manta asfáltica, no trecho que 

compreende a alameda Conde de Porto Alegre do número 2000 ao 2300 - 

bairro Santa Maria; disponibilização de vaga exclusiva para pessoas com 

deficiência ou mobilidade reduzida, na rua São Francisco de Assis, número 

107 - bairro Santa Maria; para que realize estudos para a disponibilização de 

vaga de idoso, na rua São Francisco de Assis, número 107 - bairro Santa 

Maria; para que realize os trabalhos de correção do calçamento, no trecho que 

compreende a alameda Conde de Porto Alegre do número 2000 ao 2300 em 

ambos os lados da via - bairro Santa Maria; e para que realize instalação de 

placas de proibido estacionar, no trecho que compreende a alameda Conde de 

Porto Alegre do número 2000 ao 2300 em ambos os lados da via - bairro Santa 

Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1404/19 a 1410/19. Moacir 

Luiz Gomes Rubira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: o recapeamento asfáltico e o conserto 

da sarjeta na avenida Presidente Kennedy, nº 3320, bairro Boa Vista; a retirada 

da árvore e o replantio de outra de pequeno porte, na rua Pirajú nº 207, no 

bairro Olímpico; plantio de árvore de pequeno porte, na rua Rio Grande do 

Sul, nº 283, Centro; a retirada da árvore e o replantio de outra de pequeno 
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porte, na rua Pirajú nº 298, no bairro Olímpico; plantio de árvore de pequeno 

porte, de preferência resedá amarelo na rua da Pirajú nº 183, bairro Olímpico; 

a viabilidade de implantação de sinalização no passeio público (calçada) para 

deficiente visual, em frente a Secretária Municipal de Educação na avenida 

Goiás, nº 950, bairro Santo Antônio; e a retirada de três Pinheiros, dentro da 

EMEI Castorina Faria Lima, na rua Teffé nº 460, bairro Santa Maria. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1412/19 e 1413/19. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: transformar em mão única a rua 

Silvia no trecho compreendido entre a rua Enrica Grigoletto Rizzo e à avenida 

Pres. Kennedy; e implantar ajardinamento com plantas e árvores de baixo 

porte em todas as rotatórias localizadas em São Caetano do Sul. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 1416/19. Ricardo Andrejuk. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando a instalação de caçambas de lixo em pontos 

estratégicos nas ruas onde ocorrem feiras livres no município de São Caetano 

do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1417/19 a 1438/19. Marcel 

Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: implantação de campanha contra o 

desperdício de água; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

nas imediações da EMEI Antônio de Oliveira, na rua Arlindo Marchetti nº 

508, bairro Santa Maria; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas nas imediações da EMEI Helena Musumeci, na avenida 

Paranapanema nº 670, bairro Mauá; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas nas imediações da EMEI Fortunato Ricci, na rua Oriente nº 

333, bairro Barcelona; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas nas imediações da EMEI Francisco Falzarano, na rua Vanda nº 73, 

bairro Boa Vista; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas 

imediações da EMEI Aberlado Galdino Pinto, na rua Coronel Camisão nº 320, 

bairro Oswaldo Cruz; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

nas imediações da EMEI Castorina Faria Lima, na rua Teffé nº 460, bairro 

Santo Antônio; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas 

imediações da EMEI Emilio Carlos, na rua Gonzaga nº 241, bairro Oswaldo 

Cruz; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações 

da EMEI Fernando Piva, na rua Cavalheiro Ernesto Giuliano nº 1050, bairro 

Olímpico; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas 

imediações da EMEI 1º de Maio, na rua Rafael Correa Sampaio nº 584, bairro 

Santo Antônio; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas 

imediações da EMEI Profª. inês dos ramos, na rua Vieira de Carvalho nº 525, 

bairro Nova Gerty; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

nas imediações da EMEI Irineu da Silva, na estrada das Lágrimas nº 320, 



 

 

hae  8 

bairro São José; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas 

imediações da EMEI Jacob João Lorenzini, na rua Ulisses Tornincasa, nº 160, 

bairro São José; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas 

imediações da EMEI João Barile, na rua Doutor Durval Vilalva nº 125, bairro 

Fundação; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas 

imediações da EMEI José Ferrari, na rua Paraíba nº 646, Centro; determinar 

a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da EMEI Luiz 

José Giorgetti, na rua Ivaí nº 65, bairro Santa Maria; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas nas imediações da EMEI Romeu Fiorelli, na rua 

dos Berilos nº 113, bairro Prosperidade; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas nas imediações da EMEI Marilene de Oliveira Larocca, na 

rua Gal. humberto de alencar castelo branco nº 231, bairro Santa Maria; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da 

EMEI Octávio Tegão, na rua Capivari nº 627, bairro Mauá; determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da EMEI Orlando 

Moretto, na rua Engenheiro Armando de Arruda Pereira nº 120, bairro 

Cerâmica; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas 

imediações da EMEI Pedro José Lorenzini, na rua Marechal Deodoro nº 445, 

bairro Santa Paula; e determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

nas imediações da EMEI Rosa Perrella, na rua Lourdes nº 460, bairro Santo 

Antônio. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1439/19 a 1441/19. César 

Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: maior fiscalização por conta de 

descarte irregular de lixo, na esquina das ruas São Jorge e Machado de Assis, 

no bairro Santo Antônio; a substituição dos brinquedos plásticos da EMEI 

João Barile, situada à rua Dr. Durval Vilalva, 125, bairro Fundação; e a pintura 

e/ou colocação das faixas de travessia de pedestres na rua Monte Alegre, 

bairro Santo Antônio. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1442/19 a 

1444/19. Ródnei Cláudio Alexandre. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a revitalização do 

Centro Poliesportivo Delenice Aparecida Fonseca Oliveira (Joana Motta), 

localizado na rua Espírito Santo, 1530, bairro Cerâmica; providências no 

sentido de realizar a revitalização do Centro Poliesportivo Armando Lima e 

Silva Corujeira, localizado na rua José Benedetti, 550, bairro Cerâmica; e a 

revitalização do Centro Poliesportivo Jordano Vincenzi Júnior, localizado na 

rua Silvia, 670, no bairro Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

1445/19 a 1449/19. Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: determinar 

a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas a implantação de faixa amarela 

com obstáculos na esquina da rua Engenheiro Cajado de Lemos com a avenida 
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Senador Roberto Simonsen - bairro Cerâmica; determinar a mão única de 

direção na rua Engenheiro Cajado de Lemos - bairro Cerâmica; o 

recapeamento asfáltico no trecho da rua Major Carlos Del Prete com a rua 

Engenheiro Cajado de Lemos- bairro Cerâmica; a fiscalização nos imóveis 

desocupados, notificando as imobiliárias responsáveis para providências no 

sentido de garantir que todo local onde houver água parada seja eliminada; e 

notificar o proprietário do imóvel localizado na rua Espírito Santo, nº310 - 

bairro Santo Antônio, (fotos em anexo). “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

1330/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio 

de ofício à ACISCS - Associação Comercial E Industrial de SCS, visando 

envidar campanha junto ao comércio da cidade de São Caetano do Sul para 

abrir uma linha de crédito especial, com juros módicos, as pessoas que foram 

atingidas pelas enchentes, tendo como objetivo a compra de móveis e 

eletrodomésticos da linha branca. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1331/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Ministério da justiça, visando 

conveniar-se com as secretarias municipal de educação e a Secretaria 

Municipal de Segurança pública, tendo como objetivo propor e trazer a cidade 

de São Caetano do Sul o Programa Voluntário de Combate as Drogas. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1350/19. 

César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa 

ENEL- Distribuição São Paulo - Sede, visando providências de limpeza e 

manutenção contínua em terreno de sua propriedade, onde estão estabelecidas 

as torres de energia da empresa na rua Domitila, no bairro Mauá. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1351/19. César 

Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa ENEL- 

Distribuição São Paulo - Sede, visando podas das árvores em terreno de sua 

propriedade, onde estão estabelecidas as torres de energia da empresa nas 

confluências das rua Porto Calvo com rua Luiz Cláudio Capovilla Filho - 

bairro São José. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 1362/19. Jander Cavalcanti de Lira. Requerimento solicitando inserção em 

Ata e nos Anais de Voto de Congratulações à jornalista Gabrielle Tricanico 

(Gabi Tricanico), a Guardiã da Notícia, que com muita excelência, 

diariamente cumpre com seu dever ético e social de levar a informação de 

maneira rápida e coesa. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. 
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Processo nº. 1378/19. Francisco de Macedo Bento. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações à paróquia Sagrado 

Coração de Jesus e à paróquia Nossa Senhora da Candelária, pelos relevantes 

serviços prestados às comunidades atingidas pela 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. 1397/19. Edison Roberto Parra. Requerimento solicitando inserção em Ata 

e nos Anais de Voto de Congratulações para a Igreja Pentecostal Senhor Que 

Te Sara. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é 

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

1398/19. Edison Roberto Parra. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Voto de Congratulações ao Pastor Alberto Kenji Yamabuchi, 

pela posse como novo Pastor da Igreja Batista Vida Nova. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1411/19. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de 

Voto de Congratulações aos atletas sulsancaetanenses juvenis Rafael de 

Castro Andrade, com 14 anos de idade, e Gabriel de Castro Andrade, com 12 

anos de idade, por terem no dia 31 de março de 2019, participado do 

Aquathlon na cidade de Bertioga - SP, competindo em duas modalidades, 

natação 400 metros e corrida de 2 quilômetros, e alcançado o "podium", no 

segundo e no terceiro lugar. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 1414/19. Edison Roberto Parra. Requerimento solicitando envio 

de ofício ao Prefeito Municipal de Santo André, visando que acione a 

secretaria responsável pela gestão da mobilidade urbana do município, para 

realizar estudos sobre as vias, rua Marcílio Dias, rua Araçatuba e avenida 

Gago Coutinho, no que tange aos caminhões estacionarem em cima das 

calçadas e transitarem em alta velocidade sentido a São Caetano do Sul. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1010/19. 

Edison Roberto Parra. Requerimento solicitando envio de ofício ao Governo 

do Estado de São Paulo, visando 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. 1323/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento 

solicitando envio de ofício ao Ministério Público do Estado de São Paulo, 

visando informações sobre o exitoso 'Programa Encontre Seu Pai' , se poderá 

ser conveniado com a Secretaria Municipal de Educação - SEEDUC, 

estendendo assim, tal benesse para todos os alunos da rede pública de ensino 
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que ainda não possuem o nome do seu pai na certidão de nascimento. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1361/19. 

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

Departamento de Águas e Energia Elétrica, solicitando informações a respeito 

da retomada das obras de desassoreamento do rio Tamanduateí, ribeirão dos 

Meninos e do córrego Jaboticabal , no trecho que corresponde ao 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. 1396/19. Magali Aparecida Selva Pinto. Requerimento 

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

falecimento da Senhora Rosana Aparecida Munhos. 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 o 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: Edison 

Roberto Parra e Jander Cavalcanti de Lira. O Vereador Edison Roberto Parra 

reassume a presidência da Mesa e dá continuidade à chamada nominal 

alfabética dos Srs. Vereadores. Fazem uso da palavra os Nobres Edis: Marcos 

Sérgio Gonçalves Fontes e Ródnei Cláudio Alexandre. 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 1159/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 2ª 

Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Dispõe sobre a permissão de 

acesso das pessoas com Diabetes Tipo 1 aos locais públicos e privados de uso 

coletivo no Município de São Caetano do Sul, portando alimentos e 

medicamentos que especifica 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 o Vereador 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Item II - Processo nº 1903/18. Edison 

Roberto Parra. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui o ‘Dia 

do Escoteiro’ no âmbito do Município de São Caetano do Sul.”. Parecer nº 

388, de 2017/2018, da Comissão de Justiça e Redação, favorável. Parecer da 
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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 III - Processo nº 5436/18. 

Edison Roberto Parra. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que 

“Estabelece o incentivo ao ‘Escotismo nas Escolas Municipais’, no âmbito 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 0716/19. Mesa Diretora. Discussão e Votação Únicas do 

Projeto de Resolução que “Institui a comemoração do ‘Dia Internacional da 

Mulher’, na Câmara Municipal de São Caetano do Sul e dá outras 

providências”. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, favorável. Parecer 

da Comissão de Finanças e Orçamento, favorável. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. “Publique-se”. Esgotados os motivos que 

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

vinte e seis 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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