ATA DA 09ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 3ª
SESSÃO
LEGISLATIVA,
DA
17ª
LEGISLATURA,
DA
CÂMARA
MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL,
REALIZADA
NO
PLENÁRIO
DOS
AUTONOMISTAS, AOS NOVE DIAS DO
MÊS DE ABRIL DO ANO DE DOIS MIL E
DEZENOVE.

Às dezessete horas e quarenta e oito minutos, com a presença dos Vereadores
registrada em livro próprio, o Senhor Presidente, Vereador Eclerson Pio
Mielo, assume a Presidência e declara aberta a Sessão. A Ata da 08ª Sessão
Ordinária é “Aprovada”. A seguir, passa a palavra ao 1º Secretário, Vereador
Olyntho Sequalini Voltarelli, que procede à leitura das matérias destinadas ao
Expediente. Processo nº. 1457/19. Diretoria de Orçamento e Finanças.
Diretoria de Orçamento e Finanças. Ofício do Senhor Diretor de Orçamento e
Finanças, encaminhando as peças constituídas do Balanço Financeiro e
Patrimonial desta Edilidade, bem como, o Balancete das Despesas
Simplificado com o Detalhamento das Fichas por Sub Elemento da Despesa,
e a Demonstração das Variações Patrimoniais relativas aos meses de janeiro e
fevereiro de 2019. “À Comissão de Finanças e Orçamento”. Processo nº.
1005/19. Prefeitura Municipal. Ofícios do Senhor Prefeito Municipal,
encaminhando cópias dos Decretos nºs: 11.380, de 02/04/19; 11.399, de
15/03/19. “Ciente”. Processo nº. 1461/19. Prefeitura Municipal. Projeto de
Lei que "Autoriza o Poder Executivo a conceder abono aos servidores que
especifica e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação
e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1459/19. Eclerson Pio Mielo e
outros. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a isenção do pagamento de taxa de
inscrição nos concursos públicos para provimento de empregos permanentes
em órgãos da administração pública direta e indireta do município de São
Caetano do Sul, para os candidatos que especifica e dá outras providências.".
“Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”.
Processo nº. 1466/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Projeto de
Lei que "Dispõe sobre a garantia da vedação para que agressores de mulheres
e meninas, não possam assumir cargos públicos no município de São Caetano
do Sul e dá outras providências". “Às Comissões de Justiça e Redação e de
Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1471/19. Marcos Sergio Gonçalves
Fontes. Projeto de Lei que "Estabelece a instalação de avisos que informem
sobre a localização do botão de emergência e dispositivos de segurança com
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indicação tátil e em braile nas escadas rolantes, 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. 1483/19. César Rogério
Oliva. Projeto de Lei que "Garante consulta aberta e irrestrita a todos os
contratos, documentos e andamentos de processos licitatórios e contratuais em
geral no âmbito virtual da administração pública municipal direta e indireta,
proibindo a exigência de cadastro prévio, login e senha, ou qualquer outro
mecanismo que objetive a identificação do cidadão que desejar acesso a tais
informações e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação
e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1485/19. Sueli Aparecida
Nogueira Ferreira da Silva. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a
obrigatoriedade da realização da 'Sessão Azul' nas salas de cinema situadas no
município de São Caetano do Sul e dá outras providências.". “Às Comissões
de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1493/19.
Jander Cavalcanti de Lira. Projeto de Lei que "Altera o item n° 1.04 constante
da lista anexa da Lei nº 4.193, de 19 de dezembro de 2003, que dispõe sobre
o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN e dá outras
providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e
Orçamento”. Processo nº. 1494/19. Jander Cavalcanti de Lira. Projeto de Lei
que "Dispõe sobre a forma de escolha dos diretores das escolas municipais de
São Caetano do Sul e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e
Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1533/19. Marcos Sergio
Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Institui o Projeto 'Inteligência
Emocional', no âmbito da Rede Municipal de Ensino do município de São
Caetano do Sul e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e
Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1541/19. Marcos Sergio
Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a afixação de placas do
'Disk Denúncia 180', nos sanitários femininos de bares, restaurantes, casas de
espetáculos e congêneres e dá outras providências.". “Às Comissões de
Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. O Sr. Presidente solicita e
o Vereador Edson Roberto Parra assume a presidência da Mesa. Processo nº.
1542/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Institui no
Calendário de Datas e eventos do Município de São Caetano do Sul a 'Semana
de Conscientização sobre a Síndrome de Irlen' e dá outras providências.". “Às
Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo
nº. 1543/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Institui o
'Programa Bicicleta Brasil (PBB)', 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. 1544/19. Marcos Sergio Gonçalves
Fontes. Projeto de Lei que "Institui o projeto 'Colorindo a Escola', na rede
hae

2

pública de ensino no município de São Caetano do Sul e dá outras
providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e
Orçamento”. Processo nº. 1546/19. César Rogério Oliva e Jander Cavalcanti
de Lira. Projeto de Lei que "Altera o inciso I do art. 2° da Lei nº 5.680, de 17
de outubro de 2018, que institui o programa 'Leite é Vida' do município de
São Caetano do Sul e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e
Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1589/19. Ródnei
Cláudio Alexandre. Projeto de Lei que "Institui no Calendário Oficial de Datas
e Eventos do Município de São Caetano do Sul o 'Dia da Atividade Física' e
dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de
Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1603/19. Edison Roberto Parra.
Projeto de Lei que "Assegura a prioridade na tramitação processual em que
figure como parte ou interveniente a pessoa com Transtorno do Espectro
Autista (TEA) e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e
Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1605/19. Ródnei
Cláudio Alexandre. Projeto de resolução que "Institui a Sessão Solene
comemorativa em homenagem ao 'Dia do Profissional de Educação Física', e
dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de
Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1614/19. Ubiratan Ribeiro Figueiredo.
Projeto de Lei que "Institui no Calendário Oficial de Datas e Eventos do
Município de São Caetano do Sul, o 'Outubro Rosa Pet' e dá outras
providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e
Orçamento”. Processo nº. 1604/19. Ródnei Cláudio Alexandre. Projeto de
Decreto Legislativo que "Concede título de 'Cidadã Sulsancaetanense' à
Senhora Maria Aparecida Benta Apone, pelos relevantes serviços prestados
ao município.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e
Orçamento”. Processo nº. 1452/19. Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicação
ao Senhor Prefeito Municipal objetivando considerar sempre que possível, a
viabilidade de elaborar projetos arquitetônicos, para os próprios públicos
educacionais 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. “Ao Senhor Prefeito”.
Processos nºs. 1453/19 a 1455/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da
Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes
benfeitorias para o Município: o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade,
versando sobre instituir no município de São Caetano do Sul o "Programa
Patrulha Família Segura"; a manutenção de boca de lobo localizada na rua
Henrique Dias, ao lado do número 19; e a adoção das medidas necessárias,
incluindo a eventual celebração de convênios com empresas particulares,
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visando à implementação de uma usina de compostagem dos resíduos
orgânicos no município. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1460/19. Sueli
Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal
objetivando uma vistoria na árvore (abacateiro) localizada na rua São
Francisco, em frente ao número 602. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs.
1462/19 a 1465/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicações
ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o
Município: intimar o proprietário do imóvel para que realize limpeza do
terreno na rua Oswaldo Cruz, ao lado do número 1209; a limpeza da rua
Tocantins, altura do número 885; a poda das árvores na rua Rafael Correa
Sampaio, 150 e 132, bairro Santo Antônio; e a substituição dos atuais pontos
de ônibus para um modelo ecossustentável. “Ao Senhor Prefeito”. Processo
nº. 1467/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicação ao Senhor
Prefeito Municipal objetivando o conserto de buraco existente na rua
Aparecida, 157, bairro Boa Vista. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº.
1468/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicação ao Senhor Prefeito
Municipal objetivando para que sejam realizados estudos tendo como objetivo
dispor sobre a obrigatoriedade de todos os centros de saúde, conterem espaço
para amamentação e fraldário. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1472/19
a 1477/19. Ródnei Cláudio Alexandre. Indicações ao Senhor Prefeito
Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município:
providências no sentido de realizar a revitalização do CER Luiz Baraldi GISELA, localizado na rua Sebastião Diogo, 99, bairro Boa Vista; que realize
a manutenção e recapeamento asfáltico na rua Tupi, esquina com a rua
Curupaiti, altura do número 121, no bairro Cerâmica; que realize o
recapeamento asfáltico em toda a extensão da rua Eduardo Prado, bairro
Cerâmica; providências no sentido de realizar a cobertura das piscinas
externas do Conjunto Aquático Leonardo Speratte instalado no Complexo
Poliesportivo Lauro Gomes de Almeida, localizado na avenida Walter Thomé,
64 - bairro Olímpico; providências no sentido de realizar a revitalização do
CER Carlos Joel Nelly - Sete de Setembro, localizado na rua Nelson, 231,
bairro Mauá; e providências no sentido de realizar a revitalização do CER
Prosperidade - CESPRO, localizado na rua da Garça, 121, bairro
Prosperidade. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1479/19. Ubiratan Ribeiro
Figueiredo. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a urgente
reforma e revitalização da passagem subterrânea da estação São Caetano, que
conecta o Centro ao bairro Fundação. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs.
1481/19 e 1482/19. César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito
Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a
implantação de uma base fixa da Guarda Civil Municipal - GCM, na praça ao
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lado da Igreja Matriz, no bairro Fundação; e o conserto de um enorme buraco
na calçada da rua Amazonas, altura do numeral 350. “Ao Senhor Prefeito”.
Processo nº. 1484/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicação
ao Senhor Prefeito Municipal objetivando estudos criteriosos para a adoção
das medidas necessárias para a criação do "Programa Censo de Inclusão de
Autistas" no município de São Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”.
Processos nºs. 1488/19 e 1489/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da
Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes
benfeitorias para o Município: determinar a Guarda Civil Municipal, rondas
intensivas em toda a extensão da rua Guaiamú e no entorno da rua Domingos
Graciute Neto, no bairro Santa Maria; e a adoção das medidas necessárias para
a criação do programa Criança Segura no município de São Caetano do Sul.
“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1495/19 a 1521/19. Marcel Franco
Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes
benfeitorias para o Município: determinar a Guarda Civil Municipal, rondas
intensivas nas imediações da EMEF Dom Benedito Paulo Alves de Souza, na
rua Martim Francisco nº 177 - bairro Santa Paula; determinar a Guarda Civil
Municipal, rondas intensivas nas imediações da EME Prof. Vicente Bastos,
na rua Humberto de Campos nº 550 - bairro vila São José; determinar a Guarda
Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da EMEF Anacleto
Campanella, na rua Cavalheiro Ernesto Giuliano nº 849 - bairro Olímpico;
determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da
EME Profª Alcina Dantas Feijão, na rua Capivari nº 500 - bairro Mauá;
determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da
EME 28 de Julho, na rua Oriente nº 501 - bairro Barcelona; determinar a
Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da EMEF Ângelo
Raphael Pellegrino, na estrada das Lágrimas nº 1656 - bairro Mauá;
determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da
EMEF Bartolomeu Bueno da Silva, na rua Maranhão nº 22 - bairro Santo
Antônio; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas
imediações da EMEFM Arquiteto Oscar Niemeyer, na avenida Paraíso nº 600
- bairro Nova Gerty; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas
nas imediações da EMEF Elvira Paolilo Braido, na rua Lisboa nº 399 - bairro
Oswaldo Cruz; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas
imediações da EMEF Leandro Klein, na rua Prestes Maia nº 100 - bairro Nova
Gerty; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações
da EMEF Prof. Décio Machado Gaia, na rua Miguel Glebochi nº 90 - bairro
Boa Vista; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas
imediações da EMEF Prof. Rosalvito Cobra, na rua Silvia nº 670 - bairro
Olímpico; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas
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imediações da EMEF Oswaldo Samuel Massei, na rua Giovani Perucchi nº
190 - bairro Oswaldo Cruz; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas
intensivas nas imediações da EMEF Padre Luiz Capra, na rua Busch nº 42 bairro Nova Gerty; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas
nas imediações da EMEF Profª Eda Mantoanelli, na rua Ivaí nº 63 - bairro
Santa Maria; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas
imediações da EMEF Prof. Olyntho Voltarelli Filho, na avenida Paraíso nº
520 - bairro Nova Gerty; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas
intensivas nas imediações da EMEF Senador Fláquer, na rua Heloísa
Pamplona nº 180 - bairro Fundação; determinar a Guarda Civil Municipal,
rondas intensivas nas imediações da EMEF Sylvio Romero, na rua Vital Brasil
Filho nº 600 - bairro Oswaldo Cruz; determinar a Guarda Civil Municipal,
rondas intensivas nas imediações da EE Padre Alexandre Grigoli, na rua Nelly
Pellegrino nº 954 - bairro Nova Gerty; determinar a Guarda Civil Municipal,
rondas intensivas nas imediações da EE Prof. Alfredo Burkart, na rua Boa
Vista nº 200 - bairro Nova Gerty; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas
intensivas nas imediações da EE Coronel Bonifácio de Carvalho, na avenida
Dr. Augusto de Toledo nº 195- bairro Santa Paula; determinar a Guarda Civil
Municipal, rondas intensivas nas imediações da EE Edgar Alves da Cunha, na
rua Araraquara nº 63 - bairro Fundação; determinar a Guarda Civil Municipal,
rondas intensivas nas imediações da EE Prof. Maria Conceição Moura
Branco, na rua Tapajós nº 1085 - bairro Olímpico; determinar a Guarda Civil
Municipal, rondas intensivas nas imediações da EE Dona Idalina Macedo da
Costa Sodré, na rua Conselheiro Lafayette nº 619 - bairro Barcelona;
determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da EE
Profª Joana Motta, na rua Espírito Santo nº 1330 - bairro Cerâmica; determinar
a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da EE Yolanda
Ascêncio, na avenida Tijucussú nº 800 - bairro Olímpico; e determinar a
Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da EE Maria
Trujilo Torloni, na estrada das Lágrimas nº 579 - bairro São José. “Ao Senhor
Prefeito”. Processos nºs. 1523/19 a 1525/19. Ródnei Cláudio Alexandre.
Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias
para o Município: a reforma geral das quatro piscinas instaladas no Centro
Integrado de Saúde e Educação da Terceira Idade (CISE) João Castaldelli,
além de estudos de viabilidade de instalação de aquecedor e de cobertura, na
piscina mais próxima à entrada dos vestiários, a fim de adaptá-la para a prática
de hidroginástica para os munícipes frequentadores do CISE e para os alunos
do Programa de Esporte Comunitário (PEC); a revitalização do CIEE Alcina
Dantas Feijão - Águias, localizado na rua Juruá, 50 - trav. Nilson Monte,
bairro Mauá; e providências no sentido de realizar a revitalização do cer
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Bochófilo, localizado na rua Rio Grande do Sul, 1.083, bairro Santo Antônio.
“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1526/19 a 1528/19. César Rogério
Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes
benfeitorias para o Município: o retrabalho de recapeamento asfáltico, na
avenida Guido Aliberti, altura do numeral 5111; a colocação de 2 lixeiras
azuis com tampa, no Lar Nossa Senhora das Mercedes, situada à avenida
Presidente Kennedy, nº 3301, bairro Santa Maria; e determinar a Guarda Civil
Municipal, rondas intensivas na praça dos Imigrantes, no período noturno,
mas precisamente atrás do "Café". “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs.
1534/19 a 1539/19. Anacleto Campanella Junior. Indicações ao Senhor
Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o
nivelamento do tampão de acesso à galerias subterrâneas, localizado na rua
Rio Grande do Sul, altura do n° 808, bairro Santo Antônio; que seja
demarcada a faixa amarela defronte ao endereço rua Santo André, 379, bairro
Boa Vista; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas
imediações das ruas Piabanha e Antônio Garbelotto, bairro Barcelona;
determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da
Unidade Básica de Saúde Dr. Ângelo Antenor Zambom, bairro Boa Vista; que
seja realizada a tapagem dos buracos na rua Luís Fiorotti, 528 e 534, bairro
Olímpico; e que seja realizada a limpeza do bueiro na rua Duvilio José
Quaglia, 35, bairro São José. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1540/19.
Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal
objetivando ter a Feira de Artesanato em diversos locais da cidade de São
Caetano do Sul, aumentando assim, o número de artesãos licenciados. “Ao
Senhor Prefeito”. Processo nº. 1545/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira
da Silva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando instituir o
"Programa Adote uma Caneca", visando a não utilização de copos plásticos
descartáveis nos Poder Executivo. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs.
1547/19 a 1551/19. Moacir Luiz Gomes Rubira. Indicações ao Senhor
Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a
retirada da árvore e o replantio de outra de pequeno porte, na avenida Goiás,
altura do nº 2820, no bairro Barcelona; a instalação de uma placa com os
dizeres de uso exclusivo para jogar bocha, na quadra de bocha localizada no
parque Guaiamú, a rua General Humberto de Alencar Castelo Branco, 501,
bairro Santa Maria; a instalação de faixa de deficiente físico na rua Espírito
Santo nº 690, bairro Santo Antônio; a repintura de faixa de carga e descarga,
na alameda São Caetano, nº 348, no bairro Santa Paula; e a reforma no passeio
público (calçada) em toda a extensão da praça Cardeal Arcoverde no centro.
“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1581/19. Marcel Franco Munhoz.
Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a criação de instituição
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pública de longa permanência para idosos. “Ao Senhor Prefeito”. Processos
nºs. 1582/19 a 1586/19. César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito
Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: reparos no
telhado da EMEI Profª. Telma Silvia de Aguiar Brito, situada à rua Nazaret,
n°111 - Barcelona; refazer o trabalho de recapeamento asfáltico na rua Taipas,
altura do numeral 717, no bairro Barcelona; a limpeza das galerias, bueiros e
calhas de ligação do bairro Fundação ao rio Tamanduateí; uma reforma geral
em todas as bicas d'água da cidade; e tornar via de mão única a rua Tenente
Antônio João, altura do numeral 521. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs.
1590/19 a 1592/19. Marcel Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito
Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: inclusão de
atendimento oftalmológico na carreta Saúde em Movimento; determinar a
Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da EMEI José
Corona, na rua Mogi Guassu nº 80 - bairro Olímpico; e determinar a Guarda
Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da EMEI José Auricchio,
na rua Santa Rosa nº 79 - bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processo
nº. 1593/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicação ao Senhor Prefeito
Municipal objetivando o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando
sobre incentivo fiscal aos prestadores de serviços, desde que contratem
mulheres vítimas de violência. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs.
1594/19 a 1596/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicações
ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o
Município: a disponibilização de uma ambulância permanente a disposição da
população no Hospital São Caetano, rua Espírito Santo, 277 bairro Santo
Antônio; a vistoria de uma árvore ao lado do ponto de ônibus, situado na rua
Alegre, em frente o número 129; e a construção de um bueiro na rua Major
Carlos Del Prete, próximo ao número 299, bairro Barcelona. “Ao Senhor
Prefeito”. Processos nºs. 1598/19 a 1602/19. Eclerson Pio Mielo. Indicações
ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o
Município: que sejam mantidos acesos apenas os faróis piscantes a partir da
zero hora até às 5 horas da manhã, em todas as vias do município,
principalmente nas de maior acesso de veículos; os devidos reparos na calçada
(passeio público) em frente ao Condomínio Meloni, localizado na rua
Oswaldo Cruz, nº 141 - bairro Santa Paula; mudar de local a lombada
localizada em frente ao portão da EMEI Octávio Tegão, rua José Salustiano
Santana - bairro Mauá; instalação de lombofaixa para travessia de pedestres,
em frente a duas unidades escolares localizadas na rua Ulisses Tornincasa , nº
160 - bairro São José; e poda e vistoria na árvore localizada ao lado do buffet
Allegro Bambini, localizado na estrada das Lágrimas, nº 483- bairro São José.
“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1606/19 e 1607/19. Maurício
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Fernandes da Conceição. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal
objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a instalação de uma
lombofaixa, na rua Professora Maria Macedo, entre a altura do número 521 e
a esquina da rua Major Carlos Del Prete; e a viabilidade da construção de salas
de velório dentro dos cemitérios municipais, no espaço que couber. “Ao
Senhor Prefeito”. Processo nº. 1610/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira
da Silva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a criação do
programa de espaço infantil noturno, em atenção à primeira infância. “Ao
Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1612/19 e 1613/19. Eduardo José Vidoski.
Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias
para o Município: manutenção do meio-fio, da rua Capivari, altura do número
501, no bairro Mauá; e o recapeamento asfáltico, na rua Baraldi, altura do
número 850, no Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1615/19 a
1619/19. Francisco de Macedo Bento. Indicações ao Senhor Prefeito
Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a limpeza
e desobstrução das galerias da rede de esgoto do bairro Fundação; a limpeza
da galeria que está fechada dos lados localizada na avenida Presidente
Kennedy, nº 3204, bairro Boa Vista; a limpeza e desobstrução das galerias da
rede de esgoto do bairro Prosperidade; a limpeza e desobstrução das galerias
da rede de esgoto do bairro Jardim São Caetano; e a limpeza e desobstrução
das galerias da rede de esgoto do bairro São José. “Ao Senhor Prefeito”.
Processo nº. 1620/19. Ródnei Cláudio Alexandre. Indicação ao Senhor
Prefeito Municipal objetivando a implantação de sistema de atendimento
médico rápido e eficaz na área da cardiologia, nos moldes da técnica já
existente no canadá, denominada "Minute Clinic". “Ao Senhor Prefeito”.
Processo nº. 1450/19. Ródnei Cláudio Alexandre. Requerimento solicitando
inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações à Secretaria
Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (SELJ) de São Caetano do Sul, na
pessoa do Secretário Municipal, Excelentíssimo Senhor Roberto Luiz
Vidoski, extensivo a todos os colaboradores da pasta, pelo sucesso da 6ª
edição da "Caminhada Mulheres em Movimento", em homenagem ao mês da
mulher, realizada no domingo, dia 31 de março de 2019. Colocado em
discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado
em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1456/19. César Rogério Oliva,
Ubiratan Ribeiro Figueiredo e Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando
inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações aos 28 anos de
fundação do Jornal da Região, hoje administrado pelo jornalista Leandro
Formigari. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é
esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº.
1469/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio
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de ofício à ACISCS - Associação Comercial e Industrial de São Caetano do
Sul, visando aos responsáveis pelos bares, restaurantes, boates, casas de
espetáculos e congêneres, à afixação de placas informativas do serviço 'Disk
Denúncia 180' nos sanitários femininos. Colocado em discussão, ninguém
desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica
“Aprovado”. Processo nº. 1470/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes.
Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de
Congratulações ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de São
Paulo João Agripino da Costa Doria Junior (João Dória), por manter dentre
outros programas, o importante o Projeto Guri. Colocado em discussão,
ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em
votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1480/19. César Rogério Oliva.
Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de
Congratulações ao primeiro aniversário da unidade do Grupo Sonda
Supermercados instalada na cidade de São Caetano do Sul, comemorado no
dia 05 de abril deste mês. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer
uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”.
Processo nº. 1487/19. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento
solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações à rota rondas ostensivas "Tobias de Aguiar", pelo êxito obtido em operação realizada
na data de 04 de abril de 2019 no combate frontal a uma quadrilha que
praticava roubo a banco no município de Guararema, interior de São Paulo.
Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta
encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1490/19.
Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando envio
de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas em toda a
extensão da rua Guaiamú e no entorno da rua Domingos Graciute Neto, no
bairro Santa Maria. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da
palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo
nº. 1529/19. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando inserção em Ata
e nos Anais de Voto de Congratulações ao Secretário Municipal de Educação,
Professor Fabrício Coutinho Faria, pela recondução ao cargo de diretor da
EMEF Senador Fláquer do educador Thiago Luiz de Araújo. Colocado em
discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado
em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1532/19. Marcos Sergio
Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício à APAS
(Associação Paulista de Supermercados), visando campanha sobre a afixação
de avisos contendo o número de vagas preferenciais nos supermercados e
hipermercados, além de alerta de multa para quem estacionar o veículo em
vagas destinadas as pessoas com deficiência e ou idosas. Colocado em
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discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado
em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1552/19. Moacir Luiz Gomes
Rubira. Requerimento solicitando envio de ofício à Academia Italy, visando
a implantação no passeio público (calçada) de sinalização destinada à
orientação de deficientes visuais na entrada e saída de veículos. Colocado em
discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado
em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1553/19. Ubiratan Ribeiro
Figueiredo. Moção de apoio à Lei nº 16.897/2018, do município de São Paulo,
que proíbe 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. 1554/19. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando
inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações ao Jubileu da Polícia
Federal, pelos 75 anos de excelentes serviços prestados à sociedade,
comemorados em 28 de março deste ano. Colocado em discussão, ninguém
desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica
“Aprovado”. Processo nº. 1555/19. Eclerson Pio Mielo. Requerimento
solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações ao Tiro
de Guerra 02-069 - São Caetano do Sul, pela ajuda e colaboração valiosas às
vítimas das enchentes ocorridas nos dias 10 e 11 de março de 2019, em
diversos bairros do nosso município. Colocado em discussão, ninguém
desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica
“Aprovado”. Processo nº. 1556/19. Ródnei Cláudio Alexandre.
Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando
rondas ostensivas com maior frequência, nas proximidades do CER Pedro
Furlan - Tamoyo, localizado na rua São Paulo, 200, bairro Cerâmica.
Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta
encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1557/19.
Ródnei Cláudio Alexandre. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia.
do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas com maior frequência, nas
proximidades do Centro Poliesportivo Jordano Vincenzi Junior, localizado
rua Silvia, 670, bairro Olímpico. Colocado em discussão, ninguém desejando
fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica
“Aprovado”. Processo nº. 1558/19. Ródnei Cláudio Alexandre.
Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando
rondas ostensivas com maior frequência, nas proximidades do Centro
Poliesportivo Marlene José Bento, localizado na rua Tibagi, 10, bairro
Olímpico. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é
esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº.
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1559/19. Ródnei Cláudio Alexandre. Requerimento solicitando envio de
ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas com maior
frequência, nas proximidades do Centro Poliesportivo Joaquim Cambaúva
Rabello (Idalina), localizado na rua Capeberibe, 265, bairro Barcelona.
Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta
encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1560/19.
Ródnei Cláudio Alexandre. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia.
do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas com maior frequência, nas
proximidades do Centro Poliesportivo Delenice Aparecida Fonseca Oliveira,
localizado na rua Espírito Santo, 1530, bairro Cerâmica. Colocado em
discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado
em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1561/19. Ródnei Cláudio
Alexandre. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M,
visando rondas ostensivas com maior frequência, nas proximidades do CER
Miguel Marcucci - ABREVB, localizado na avenida Presidente Kennedy,
2300, bairro Olímpico. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso
da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”.
Processo nº. 1562/19. Ródnei Cláudio Alexandre. Requerimento solicitando
envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas com maior
frequência, nas proximidades do AGITH, localizado na rua Cavalheiro
Ernesto Giuliano, 1301, bairro Olímpico. Colocado em discussão, ninguém
desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica
“Aprovado”. Processo nº. 1563/19. Ródnei Cláudio Alexandre.
Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando
rondas ostensivas com maior frequência, nas proximidades do Centro
Poliesportivo Armando Lima e Silva Corujeira, localizado na rua José
Benedetti, 550, bairro Cerâmica. Colocado em discussão, ninguém desejando
fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica
“Aprovado”. Processo nº. 1564/19. Ródnei Cláudio Alexandre.
Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando
rondas ostensivas com maior frequência, nas proximidades do Centro de Lutas
- A.D. São Caetano, localizado na avenida Fernando Simonsen, 120, bairro
Cerâmica. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é
esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº.
1565/19. Ródnei Cláudio Alexandre. Requerimento solicitando envio de
ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas com maior
frequência, nas proximidades do CER Prosperidade - CESPRO, localizado na
rua da Garça, 121, bairro Prosperidade. Colocado em discussão, ninguém
desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica
“Aprovado”. Processo nº. 1566/19. Ródnei Cláudio Alexandre.
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Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando
rondas ostensivas com maior frequência, nas proximidades do CIEE Alcina
Dantas Feijão - Águias, localizado na rua Juruá, 50 - trav. Nilson Monte,
bairro Mauá. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra
é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº.
1567/19. Ródnei Cláudio Alexandre. Requerimento solicitando envio de
ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas com maior
frequência, nas proximidades do CER Luiz Baraldi - GISELA, localizado na
rua Sebastião Diogo, 99, bairro Boa Vista. Colocado em discussão, ninguém
desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica
“Aprovado”. Processo nº. 1568/19. Ródnei Cláudio Alexandre.
Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando
rondas ostensivas com maior frequência, nas proximidades do CER Natale
Cavaleiro São José, localizado na estrada das Lágrimas, 90, bairro são jose.
Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta
encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1569/19.
Ródnei Cláudio Alexandre. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia.
do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas com maior frequência, nas
proximidades do CEE Erasmo Batissaco, localizado na rua Eternidade, 13,
bairro Mauá. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra
é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº.
1570/19. Ródnei Cláudio Alexandre. Requerimento solicitando envio de
ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas com maior
frequência, nas proximidades do CER Bochófilo, localizado na rua Rio
Grande do Sul, 1.083, bairro Santo Antônio. Colocado em discussão, ninguém
desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica
“Aprovado”. Processo nº. 1571/19. Ródnei Cláudio Alexandre.
Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando
rondas ostensivas com maior frequência, nas proximidades do Circolo
Italiano, localizado na rua Oswaldo Cruz, 2010, bairro Oswaldo Cruz.
Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta
encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1572/19.
Ródnei Cláudio Alexandre. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia.
do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas com maior frequência, nas
proximidades do Complexo Poliesportivo Lauro Gomes de Almeida,
localizado na avenida Walter Thomé, 64, bairro Olímpico. Colocado em
discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado
em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1573/19. Ródnei Cláudio
Alexandre. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M,
visando rondas ostensivas com maior frequência, nas proximidades do
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Conjunto Aquático Leonardo Speratte, localizado na Walter Thomé, 64,
bairro Olímpico. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da
palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo
nº. 1574/19. Ródnei Cláudio Alexandre. Requerimento solicitando envio de
ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas com maior
frequência, nas proximidades do conjunto aquático Carlos Antonio Biazotto,
localizado na avenida Fernando Simonsen, 120, bairro Cerâmica. Colocado
em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada.
Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1575/19. Ródnei
Cláudio Alexandre. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º
BPM-M, visando rondas ostensivas com maior frequência, nas proximidades
do CER Arthur Garbelotto - Fundação, localizado na rua Ceará, 509, bairro
Fundação. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é
esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº.
1576/19. Ródnei Cláudio Alexandre. Requerimento solicitando envio de
ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas com maior
frequência, nas proximidades do cer Santa Paula - Gonzaga, localizado na rua
Luís Louzã, 170, bairro Santa Paula. Colocado em discussão, ninguém
desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica
“Aprovado”. Processo nº. 1577/19. Ródnei Cláudio Alexandre.
Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando
rondas ostensivas com maior frequência, nas proximidades do CER Carlos
Joel Nelly - Sete de Setembro, localizado na rua Nelson, 231, bairro Mauá.
Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta
encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1578/19.
Ródnei Cláudio Alexandre. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia.
do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas com maior frequência, nas
proximidades do CER Victório Dal'Mas - Santa Maria, localizado na rua
Cavalheiro Ernesto Giuliano, 1301, bairro Olímpico. Colocado em discussão,
ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em
votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1579/19. Ródnei Cláudio Alexandre.
Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando
rondas ostensivas com maior frequência, nas proximidades do CIEE Olyntho
Voltarelli Filho - Alvi Celeste, localizado na rua domenico botam, 91, bairro
Oswaldo Cruz. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da
palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo
nº. 1580/19. Ródnei Cláudio Alexandre. Requerimento solicitando envio de
ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas com maior
frequência, nas proximidades do GRB Monte Azul, localizado na rua
Amazonas, 1.958, bairro Cerâmica. Colocado em discussão, ninguém
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desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica
“Aprovado”. Processo nº. 1587/19. Magali Aparecida Selva Pinto.
Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando
rondas ostensivas nas imediações da Unidade Básica de Saúde - UBS Darcy
Sarmanho Vargas, situada à rua General Estilac Leal, 58, bairro Mauá, São
Caetano do Sul. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da
palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo
nº. 1588/19. Magali Aparecida Selva Pinto. Requerimento solicitando envio
de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas nas imediações
da EMEI Octávio Tegão, situada à rua Capivari, 624, bairro Mauá, São
Caetano do Sul, principalmente no horário de entrada e saída dos alunos.
Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta
encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1597/19.
Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais
de Voto de Congratulações ao presidente da APAMI, Vereador Anacleto
Campanella Junior, por firmar a brilhante parceria da APAMI São Caetano do
Sul com a A3 Espaço de Dança. Colocado em discussão, ninguém desejando
fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica
“Aprovado”. Processo nº. 1608/19. Maurício Fernandes da Conceição.
Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando
rondas ostensivas preventivas e constantes no quadrilátero que compreende as
ruas: Manoel Augusto Ferreirinha, João Ramalho, São Bernardo e Santos
Dumont, no bairro Boa Vista. Colocado em discussão, ninguém desejando
fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica
“Aprovado”. Processo nº. 1609/19. Maurício Fernandes da Conceição.
Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de
Congratulações pela cerimônia de nominação do prédio "Edifício Milton
Andrade" e o lançamento da revista institucional "Realizações", abrindo as
ações comemorativas do aniversário de 51 anos da Fundação das Artes
(FASCS), realizada em 04 de abril de 2019. Colocado em discussão, ninguém
desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica
“Aprovado”. Processo nº. 1611/19. Eduardo José Vidoski. Requerimento
solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações ao Senhor
Elizeu Torreglosa pelos 54 anos de fundação de seu estabelecimento - "Banca
do Elizeu", em nosso município. Colocado em discussão, ninguém desejando
fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica
“Aprovado”. Processo nº. 0105/19. Ubiratan Ribeiro Figueiredo.
Requerimento solicitando envio de ofício ao Senhor Prefeito Municipal,
solicitando informações sobre a demora no processo de revitalização do
parque municipal José Alves dos Reis, localizado à estrada das Lágrimas, 320,
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bairro Jardim São Caetano. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer
uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”.
Processo nº. 0106/19. César Rogério Oliva e outros. Requerimento
solicitando envio de ofício à Secretaria Municipal de Educação - SEEDUC,
solicitando informações sobre o projeto para construção de uma nova escola
de educação infantil e a readequação da área de playground e passeios,
localizada na praça Luiz Olinto Tortorello, no quadrilátero entre a avenida
Goiás e as ruas Manoel Coelho, Rio Grande do Sul e Jayme da Costa Patrão,
neste município. Colocado em votação, fica "Rejeitado, com votos
favoráveis dos vereadores: Francisco de Macedo Bento, César Rogério
Oliva, Jander Cavalcanti de Lira e Ubiratan Ribeiro Figueiredo". Para
declarar voto, fazem uso da palavra os vereadores César Rogério Oliva e
Anacleto Campanella Junior. O Vereador Eclerson Pio Mielo reassume a
presidência da Mesa. Processo nº. 0108/19. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki.
Requerimento solicitando envio de ofício ao Senhor Prefeito municipal,
solicitando informações referente aos estudos elaborados pela Vipe - Viação
Padre Eustáquio, que justifiquem o aumento da tarifa de ônibus de São
Caetano do Sul, ocorrido a partir das 00 horas de 13 de janeiro de 2019, de R$
4,20 para R$ 4,50. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da
palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica "Rejeitado". Processo
nº. 0620/19. Jander Cavalcanti de Lira. Requerimento solicitando envio de
ofício ao Ministério da Saúde, visando informações referente ao controle de
zoonoses, sobre os cuidados que o poder público de São Caetano do Sul está
tomando em relação a dengue. Colocado em discussão, ninguém desejando
fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica
“Aprovado”. Processo nº. 1486/19. Edison Roberto Parra. Requerimento
solicitando envio de ofício à empresa Metrô - Companhia do Metropolitano
de São Paulo - visando informações sobre a possibilidade de termos duas
vagas do legislativo de região do Grande ABC, no grupo estadual de estudos
responsável pela definição do modal de transporte da linha 18-Bronze do
Metrô, que vai ligar a região à capital. Colocado em discussão, ninguém
desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica
“Aprovado”. Processo nº. 1531/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes.
Requerimento solicitando envio de ofício à APAS - Associação Paulista de
Supermercados, visando informações sobre quais os supermercados ou
hipermercados que estão obedecendo literalmente o disposto no artigo 181 do
Código de Trânsito Brasileiro. Colocado em discussão, ninguém desejando
fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica
“Aprovado”. Esgotadas as matérias do Expediente, passa-se à fase de
Explicação Pessoal. O Sr. Presidente procede à chamada nominal alfabética
hae
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dos Srs. Vereadores. Fazem uso da palavra os Nobres Edis: Anacleto
Campanella Junior, César Rogério Oliva, Jander Cavalcanti de Lira, Marcos
Sergio 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 1903/18. Edison Roberto Parra. 2ª Discussão e
Votação do Projeto de Lei que “Institui o ‘Dia do Escoteiro’ no âmbito do
Município de São Caetano do Sul.”. Parecer da Comissão de Justiça e
Redação, favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento,
favorável. Presidente comunica ao Plenário que se encontra na Mesa Emenda
Única, informando que a votação será realizada sem prejuízo da Emenda
Única. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta
encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado em 2º turno, sem prejuízo
da Emenda Única”. O 1º Secretário procede à Leitura da Emenda Única.
Colocada em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta
encerrada. Colocada em votação, fica “Aprovada a Emenda Única”.
Remeta-se o projeto para a Comissão de Justiça e Redação para o
entrosamento da Emenda Única e apresentar a Redação Final. Item II Processo nº 5436/18. Edison Roberto Parra. 2ª 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 2º Turno”. “Publique-se.” Item III - Processo nº 4130/17.
Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Discussão e Votação Únicas Adiadas 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. Para encaminhar a votação, faz uso da palavra o
Vereador Ubiratan Ribeiro Figueiredo e o Vereador Anacleto Campanella
Junior que pede Vista do processo por 1 (uma) Sessão. Ninguém desejando
fazer uso da palavra, é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado
o pedido de Vista por 1 (uma) Sessão”. Item IV - Processo nº 4793/17.
Jander Cavalcanti de Lira. Discussão e Votação Únicas do Parecer da
Comissão de Justiça e Redação, opinando pela inconstitucionalidade do
Projeto de Lei que “Dispõe sobre o reconhecimento da prática da capoeira
como expressão cultural e esportiva, de caráter educacional, bem como a
constituição de parcerias para o seu ensino nas escolas municipais e dá outras
hae
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providências”. Colocado em discussão, faz uso da palavra o Vereador Jander
Cavalcanti de Lira. Ninguém mais desejando fazer uso da palavra, é esta
encerrada. Para encaminhar a votação, faz uso da palavra o Vereador Edison
Roberto Parra. Em encaminhamento de votação, o Vereador Anacleto
Campanella Junior pede Vista do processo por 1 (uma) Sessão. Ninguém
desejando fazer uso da palavra, é esta encerrada. Colocado em votação, fica
“Aprovado o pedido de Vista por 1 (uma) Sessão, com voto contrário do
Vereador Edison Roberto Parra.”. Item V - Processo nº 5897/17. Sueli
Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. 1ª Discussão e Votação do Projeto de
Lei que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de fixação de cartazes nos
estabelecimentos comerciais situados no Município de São Caetano do Sul,
alertando sobre os riscos de se contrair leptospirose pela ingestão de bebidas
diretamente de latas ou garrafas 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
Jander Cavalcanti de Lira pede Vista do processo por 1 (uma) Sessão.
Ninguém desejando fazer uso da palavra, é esta encerrada. Colocado em
votação, fica “Aprovado o pedido de Vista por 1 (uma) Sessão, com voto
contrário do Vereador Edison Roberto Parra.”. Item VI - Processo nº
7960/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 1ª Discussão e Votação do Projeto
de Lei que “Acrescenta o § 5º ao artigo 48 da Lei nº 4.207, de 3 de março de
2004, que institui o Estatuto Municipal da Pessoa Deficiente e do Portador de
Necessidades Especiais, alterada pela Lei nº 5.040, de 3 de março de 2004 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 VII Processo nº 0369/19. Jander Cavalcanti de Lira. Discussão e Votação Únicas
do Projeto de Decreto Legislativo que “Concede título de ‘Cidadão
Sulsancaetanense’ ao Senhor José Miranda Filho, pelos relevantes serviços
prestados ao Município.”. 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. O Sr. Presidente esclarece ao Plenário que, tratando-se de Projeto
de Decreto Legislativo que concede título, a matéria exige o quorum especial
de 2/3 (dois terços) dos membros da Câmara para sua aprovação e, neste caso,
o 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 Primeiro Secretário faz a chamada
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nominal dos Vereadores. Encerrada a votação, com 18 (dezoito) votos “SIM”
e um ausente, fica “Aprovado”. “Publique-se”. Item VIII - Processo nº
1387/19. Eclerson Pio Mielo. Discussão e Votação Únicas do Projeto de
Resolução que “Concede licença ao Vereador Eclerson Pio Mielo, para tratar
de assuntos particulares, pelo prazo de 18 (dezoito) dias, no período de 26 de
abril a 13 de maio de 2019 e dá outras providências”. O Sr. Presidente solicita
e o Vereador Olyntho Sequalini Voltarelli assume a presidência da Mesa. Para
encaminhar a votação, faz uso da palavra o Vereador Eclerson Pio Mielo, que
em seguida reassume a presidência da Mês. 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 dezenove horas e três 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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